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Abstract 
 

This study aims to examine teachers’ views on special adaptation against behavioral problems 

with pupils in the elementary schools’ lower grades. In addition, there is an interest in how 

teachers motivate their didactic choices in the classroom with these students. A qualitative 

study was done by using semi-structured interviews which were customized according to the 

aim. The respondents’ answers were then analyzed based on the research found in this study. 

 In order to present the results we have created three themes, each one based on the issues 

raised in our study. The result shows that there are different perspectives in understanding 

behavioral problems in school and that there is a variety of causes which may be linked to 

behavioral problems. Furthermore, the results present that there is a difference in teachers’ 

way of describing these problem situations depending on which perspective teachers adopt. 

 

Key words: Special adaption, behavioral problems, relational perspective, categorical 

perspective 

 



 

 3 

 

 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ........................................................................................................................ 5 

2 Bakgrund ........................................................................................................................ 6 

2.1 Beteendeproblem ........................................................................................................................ 6 

2.2 En historisk översikt om elevers beteendeproblem ............................................................. 6 

2.3 Politisk syn på specialpedagogik............................................................................................. 7 

2.4 Samhällsdebatt ............................................................................................................................ 9 

2.5 Skollag och aktuella styrdokument ......................................................................................... 9 

2.6 Särskilda anpassningar i dagens klassrum .......................................................................... 10 

3 Forskningsöversikt ...................................................................................................... 12 

3.1 En studie om störande beteende i klassrummet ................................................................. 12 

3.2 Relationen lärare – elev ........................................................................................................... 13 

3.3 CPS-modellen ........................................................................................................................... 14 

4 Teoretiska utgångspunkter ......................................................................................... 16 

4.1 Kategoriskt perspektiv på specialpedagogik ....................................................................... 16 

4.2 Relationellt perspektiv på specialpedagogik ....................................................................... 17 

5 Syfte och frågeställning ............................................................................................... 18 

6 Metod ............................................................................................................................ 19 

6.1 Didaktisk relevans .................................................................................................................... 19 

6.2 Metodval ................................................................................................................................ 19 

6.3 Urval ............................................................................................................................................ 21 

6.4 Genomförande ........................................................................................................................... 21 

6.5 Etiska överväganden ................................................................................................................ 22 

6.6 Studiens tillförlitlighet ............................................................................................................. 22 

6.7 Begreppsdefinition ................................................................................................................... 23 

6.8 Arbetsfördelning ....................................................................................................................... 23 

 



 

 4 

7 Resultat ......................................................................................................................... 25 

7.1 Definitioner av beteendeproblem .......................................................................................... 25 

7.2 Bemötande och strategier ........................................................................................................ 27 

7.3 Synen på särskilda anpassningar gentemot beteendeproblem ......................................... 29 

8 Analys ........................................................................................................................... 33 

8.1 Analys av tema 1: Definition av beteendeproblem ........................................................... 33 

8.2 Analys av tema 2: Bemötande och strategier ..................................................................... 33 

8.3 Analys av tema 3: Synen på särskilda anpassningar gentemot beteendeproblem ...... 34 

9 Diskussion .................................................................................................................... 35 

9.1 Resultats diskussion ................................................................................................................. 35 

9.2 Övergripande reflektion över studien ................................................................................... 36 

10 Konklusion ................................................................................................................... 38 

10.1 Slutsats ...................................................................................................................................... 38 

10.2 Vidare forskning ..................................................................................................................... 38 

Referenslista ....................................................................................................................... 40 

Bilagor................................................................................................................................. 43 

Bilaga 1. Missivbrev ....................................................................................................................... 43 

Bilaga 2. Deltagandeblankett ........................................................................................................ 44 

Bilaga 3. Intervjuguide ................................................................................................................... 45 

 

 



 

 5 

1 Inledning 

Vi har nyligen genomfört vår tredje och sista verksamhetsförlagda utbildning och under den 

uppmärksammade vi båda situationer i klassrummet som upplevdes svåra att hantera. Det 

handlade om situationer där en eller ett par elever i klassen uppförde sig utmanande under 

lektionstid genom att på något sätt förstöra undervisningen både för sig själv, för läraren och 

för övriga elever i klassen. Dessa situationer hanterades ofta med att den elev som betett sig 

problematiskt avleddes genom att bli tilldelad en surfplatta eller bli utvisad från klassrummet 

med motivering att de åtminstone skulle sitta stilla och inte störa någon annan. Som förväntat 

upprättades arbetsron i klassrummet men dock till följd av att åtminstone ett par andra elever 

suckade avundsjukt och mumlade att de minsann också ville arbeta på surfplattan. Då denna 

hantering verkade som en fungerande lösning för samtliga inblandade i klassen så lade vi 

ingen värdering i lärarens sätt att hantera detta, särskilt med tanke på den respekt vi hyser för 

läraryrket och dess stundtals övermäktiga uppdrag att tillgodose varje elevs enskilda behov. 

Däremot blev dessa situationer ögonöppnare för oss då vi kände att vi nu hade mött nya 

utmaningar inom yrket vi tidigare inte varit så bekanta med.  

 

Under ventileringstillfällen på universitetet, där studenter uppmanas att diskutera sina 

erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning, uppenbarades att liknande situationer var 

vanligt förekommande i många grundskolor runt om i kommunen och att minst en elev i varje 

klass ibland uppvisade beteendeproblem. Dessutom var vi inte ensamma om att känna en viss 

oro inför bemötandet av dessa elever på framtida arbetsplatser. Det visade sig att både vi och 

många av våra kursare upplever att vår utbildning tyvärr inte behandlar detta område 

tillräckligt för att vi ska känna oss säkra i att bedriva ett gott ledarskap i framtida yrkesroll. 

 

Med detta i tankarna, tillsammans med pågående debatt om skolans rådande situation där just 

stökig arbetsmiljö på grund av ”stökiga” elever pekas ut som en faktor till att lärare väljer att 

byta bransch, så föll valet på att fördjupa oss i hur lärare ser på och hanterar beteendeproblem 

i dagens skola. Under lärarutbildningen blir studenter matade med grundskolans läroplan som 

predikar om inkludering, anpassad undervisning och om en likvärdig skola men ute i 

verkligheten kan den ekvationen bli svår att lösa. Hur ska vi på bästa sätt bemöta dessa 

”bråkiga” elever? Hur kan vi undvika att elever upplever orättvisa i klassrummet? Vår 

förhoppning är att med denna studie hitta fler verktyg att hantera situationer som dessa i vår 

framtida yrkesroll. Eftersom vi läser grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 

förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 har vi valt att avgränsa oss till att studera lärare 

som är verksamma inom dessa åldrar.  
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2 Bakgrund 

2.1 Beteendeproblem 

I alla skolklasser förekommer barn som upplevs som ”stökiga” och därmed är bemötandet av 

dessa barn en del av lärares dagliga utmaning. Dessa beteenden som anses problematiska 

kallas inom forskningsområdet för just beteendeproblem. Hur kan då dessa beteenden ta sig i 

uttryck? Beteendeproblem i klassrummet är en bred term och inkluderar exempelvis ovårdat 

språk, uppstudsighet, oppositionell gentemot lärare, orolig rörelse vid enskilt arbete, 

koncentrationssvårigheter som smittar av sig etc. Denna typ av beteenden klassas som 

utagerande men även motsatt beteende, till exempel inåtvändhet, anses problematiskt i skolan 

eftersom lärare får svårt att nå dessa elever. Ofta sitter de tysta under lektionerna och drar sig 

mentalt undan gemenskapen i klassen (Ogden, 2003, s.11). Således kan beteendeproblem 

betraktas som synonymt med begreppet socioemotionella svårigheter, som beskriver både 

sociala samt emotionella svårigheter hos eleven (ibid., s.12). Socioemotionella svårigheter 

inkluderar även vissa psykologdiagnostiska termer, exempelvis “ADHD”, “jagsvaghet” 

“trotssyndrom” (ibid., s.13).   

 

Huruvida formuleringen lyder elever i eller med socioemotionella svårigheter avgörs till följd 

av vilket perspektiv som tillämpas i uttalandet, det vill säga var svårigheterna kan lokaliseras. 

Formuleringen elever i socioemotionella svårigheter menar att orsaken till beteendeproblemet 

oftast ligger i elevens omgivning och interaktioner med andra medan uttrycket elever med 

socioemotionella svårigheter direkt tillskriver eleven själva svårigheten. För att betona att 

beteendeproblemet är associerat med sammanhanget och elevernas sociala interaktioner kan 

begreppet elever i relationssvårigheter användas (Larsson, 2008, s.9). Hejlskov Jörgensen 

(2009, s.9) är en som delar denna uppfattning och hävdar att det är viktigt att förstå att 

beteendet hos barnet i sig inte nödvändigtvis är det som skapar problemet utan även 

sammanhanget har betydelse. Vidare menar samma författare att personen som uppvisar ett 

visst beteendeproblem inte alltid själv är medveten om det, vilket gör att det endast blir 

personerna i omgivningen som upplever beteendet som ett problem (ibid., s.12). 

2.2 En historisk översikt om elevers beteendeproblem 

Elever med avvikande beteenden identifierades även under 1900-talets första hälft. För att 

hantera dessa elever med annorlunda beteende utförde verksam personal inom skolan 

tillsammans med psykologer tester på barnen för att då avgöra elevens eventuella behov av 

särskild undervisning. För att underlätta beslutet om en elev skulle placeras i hjälpklass eller 
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på exempelvis anstalt för förståndshandikappade infördes intelligenstest som låg till grund för 

avgörandet av placering (Brodin & Lindstrand, 2010, s.46). Elever sorterades utifrån 

varierande intelligensnivå och placerades i olika indelningar av elevgrupper; barn i vanlig 

folkskoleklass, barn i svagklass och barn i hjälpklass samt barn på anstalter för 

funktionshindrade (Axelsson, Brantefors & Elenius, 2015, s.392–393). 

 

En grupp elever bedömdes inte höra hemma i folkskolan trots att de varken klassades som 

sinnesslöa eller lågbegåvade. De barnen gick under benämningen vanartade eller vanartiga 

barn, vilket anspelade på hur ouppfostrade barnen var. Barnens avvikande moralitet och 

oanständiga uppförande omöjliggjorde placering i en vanlig folkskoleklass med rädslan att 

övriga barn skulle påverkas negativt. Samtidigt var inte hjälpklass ett alternativ eftersom de 

vanartiga barnen inte saknade intellektuella förmågor. Lösningen blev införandet av så 

kallade psykopatklasser under 1930-talet, då benämningen vanartiga barn lämnades för 

psykopatibegreppet. Benämningen diskuterades ständigt och ersattes årtiondet efter med 

observationsklasser istället (Axelsson, Brantefors & Elenius, 2015, s.395).  

 

Hur urskildes då de vanartiga barnen som just vanartiga? Enligt Sundqvist (1994, s.170) 

beskrevs de som självständiga barn utan hämningar för gränsöverskridanden. Dessa barn tog 

sig rätten att leva på egna villkor utanför vuxenvärldens kontrollerande. Sundqvist skriver 

vidare hur barnen i vuxen ålder tog avstånd från sin barndoms uppträdanden. Författaren 

menar därför att de vanartiga barnens beteende var ett slags uppror mot vuxnas kontrollerande 

och inget tecken på ont uppsåt. Utvecklingen mot gemensam skolgång påbörjades efter 1950 

till följd av att skolans demokratiska uppdrag betonades efter andra världskriget. En ny 

vetenskapssyn övergick till att hänvisa barns begåvning som miljöbetingad istället för 

biologiskt medfödd (Axelsson, Brantefors & Elenius, 2015, s.395). Istället för att beskylla 

eleven för problematiken anklagades skolan för att inte kunna ordna anpassad undervisning 

för alla. 

 

I läroplanen för grundskolan 1969 betonas att skolans verksamhet ska centreras kring eleven 

och att undervisningen bör anpassas både till den enskilda individen och samhällets 

utveckling. Läroplanen framhåller vikten av att eleverna måste förberedas för sin roll i ett 

framtida samhälle som kräver större samverkan och solidaritet än dåtidens samhälle 

(Skolverket, 1969, s.10).  

2.3 Politisk syn på specialpedagogik 

De som arbetar på våra skolor idag har ett visst inflytande på hur skolans verksamhet ska 

bedrivas. Men då skolan som bekant är en offentlig verksamhet styrs den ytterst utav staten 

genom de politiska beslut som demokratiskt röstas fram i riksdagen och av regeringen. Först 
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efter kommuner och kommunpolitiker kan enskilda skolor och dess anställda påverka 

styrningen (Jarl et al. 2012, s.27). Det finns olika sätt att betrakta kommunens ansvar för 

utbildningsområdet och den dominerande diskursen är att se kommunen som resultatansvarig. 

Inom denna diskurs läggs kommunens huvudsakliga ansvar på att se till att utbildningen håller 

en god kvalitet och ger lyckade elevresultat, det vill säga att alla elever ska nå de statligt 

uppsatta målen (ibid., s.63). En elev som riskerar att inte nå kursmålen ska så fort som möjligt 

få det stöd som behövs i undervisningen. Detta kallas att göra särskilda eller extra 

anpassningar och är en del av specialpedagogiska skolmyndighetens uppdrag (SPSM, 2016). 

 

Men hur olika kommuner beslutar att sina skolor ska arbeta med specialpedagogiska insatser 

kan skilja sig åt. Enligt Haug (1998, s.25) finns det två skilda utbildningspolitiska ideologier 

och dessa ideologier kan påverka hur arbetet med specialpedagogiska insatser bedrivs ute på 

skolorna. Han menar att en innovativ utbildningspolitik fokuserar på gemenskap, deltagande 

och likvärdighet. Skolan ska erbjuda ett varierat innehåll med både teoretiska och praktiska 

ämnen och den ska sträva efter att ha så få individuella val som möjligt. Den innovativa 

utbildningspolitiken kan kopplas ihop med uttrycket ”inkluderande integrering” och har sina 

rötter i det socialistiska blocket. Haug påstår vidare att “inkluderande integrering” innebär att 

den specialpedagogiska insatsen ska vara socialt rättvis och ske inom den klass eleven är 

inskriven i för att minimera känslan av utanförskap hos eleven (ibid., s.23). Den andra 

ideologin kallas restaurerande utbildningspolitik och har sitt ursprung ur det borgerliga 

blocket. Den restaurerande ideologin vill att skolan ska vara mer inriktad på teoretiska 

ämneskunskaper och lägger stor vikt vid konkurrens och betyg (ibid., 25). Denna ideologi har 

nära samband med begreppet “segregerande integrering” som betyder att arbetet med elever i 

behov av särskilt stöd blir väl avskilt från den vanliga undervisningen och inriktat på att 

kompensera för de individuella brister som visas samt att eleven flyttas till bästa möjliga miljö 

för eleven (ibid., 22).  

 

Någon som bestrider Haugs mening om att politiken avgör hur arbetet med 

specialpedagogiska insatser ska se ut är Nilholm (2008, s.121–122) i sin artikel ”Gör politiken 

skillnad? Exemplet elever i behov av särskilt stöd”. I artikeln beskriver Nilholm sin 

enkätundersökning som granskat kommuners arbete med specialpedagogiska insatser som 

genomförts på 262 av landets 290 kommuner. Studiens resultat visar endast på vaga samband 

mellan politisk styrning och insatser till elever i behov av särskilt stöd och Nilholm menar 

istället att det specialpedagogiska arbetet är professionsstyrt inom utbildningssystemet. Med 

denna forskning till grund valdes kommunens politiska styrning som en urvalsvariabel till den 

intervjustudie som redogörs för i denna uppsats. 
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2.4 Samhällsdebatt 

Som nämnt i inledningen av detta arbete förekommer en skoldebatt som tydligt lyfter fram 

den problematiska situationen i svenska skolor. Isak Skogstad (2015) är en av många som 

uttrycker denna åsikt i Dagens Nyheters debattforum under debattartikeln ”Lärarna flyr skolan 

– var är lärarkrisen?”. Enligt honom mår verksamma lärare allt sämre på grund av stress, 

psykiska påfrestningar från både elever och chefer samt den bristande ordningen i 

klassrummen. Han menar att en nationell krisplan snarast bör införas innan både läraryrket 

och lärarutbildningen drabbas av ytterligare avhopp på grund av att verkligheten kommer ifatt 

dem. I samma debattforum är det vanligt förekommande med debattörer som hävdar att det är 

elever med beteendeproblem som orsakar den ökade arbetsbördan. Även lärare själva är med 

och vittnar om detta. De beskriver bemötandet med dessa elever som mycket problematiskt då 

det krävs att särskild individualiserad undervisning utarbetas.   

 

I juni 2014 skedde en lagförändring som innebär att särskilda anpassningar skyndsamt ska 

sättas in så fort en elev visar tecken på att inte uppnå kunskapskraven. Cervin (2015) 

beskriver i sin artikel ”Specialpedagogik – vad då då?” hur lagförändringen kommer att bidra 

till snabbare insatser för de eleverna med särskilda behov samt minskat administrativt arbete 

för lärarna. Detta ifrågasätts dock i artikeln ”Lärarna har blivit lurade” av Lenita Jällhage 

(2017) där forskaren och docenten Lisa Asp-Onsjö hävdar att en osäkerhet kring särskilda 

anpassningar och åtgärdsprogram spridits i lärarkåren.  

2.5 Skollag och aktuella styrdokument  

Skollagen § 3 vittnar om att 

 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Lag (2014:458). 

 

För att skapa en undervisning helt anpassad efter elevernas enskilda behov kan 

specialpedagogiska insatser krävas att sättas in. Processen kring införande av 

specialpedagogiska insatser gentemot en elev sker stegvis. I skollagen 5 a § kan vi läsa 

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, 

uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på 

annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra 

anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, såvida inte annat följer av 

8 §. Lag (2014:456). 

Vidare förklaras det i 8 § om utredning av behov av särskilt stöd 
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Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, 

uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på 

annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra 

anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till 

rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. 

Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin 

skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. 

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges 

sådant stöd. Lag (2015:246). 

Publikationen Allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram (Skolverket, 2014) informerar ytterligare kring ämnet. Det är av stor vikt att 

vuxna personer i elevens närhet är uppmärksamma på tecken från eleven att denne upplever 

svårigheter i sin skolsituation. Även rektor har ett stort ansvar att skapa fungerande rutiner på 

skolenheten så att all personal vet vad som gäller när en elev uppvisar tecken på behov av 

särskilda anpassningar (ibid., s.21). Ytterligare en central aspekt är att så tidigt som möjligt i 

processen informera elevens vårdnadshavare om situationen för att skapa ett gott samarbete 

med hemmet som syftar till elevens individuella utveckling. Skulle situationen vara så att 

vårdnadshavare motsätter sig en eventuell utredning, även om elevens lärare starkt konstaterar 

att utredningen är för elevens bästa, ska rektor tillsammans med skola aktivt fortsätta sin 

strävan att övertala vårdnadshavare om utredning (ibid., s.30). 

2.6 Särskilda anpassningar i dagens klassrum 

Införandet av stödinsatser sker stegvis och det första som sätts in är extra anpassningar. Dessa 

anpassningar sker inom ramen för ordinarie undervisning och behöver inte vara särskilt 

omfattande. Dessutom kräver de ej ett formellt beslut. Enligt publikationen Stödinsatser i 

skolan – vad behöver jag som förälder veta? (Skolverket, 2015, s.6) kan extra anpassningar 

exempelvis vara  

 

 extra tydliga instruktioner 

 eleven får använda digitala hjälpmedel, t ex lärplatta 

 enstaka pedagogiska insatser 

 anpassade läromedel 

 individuellt schema på bänken 

 någon särskild utrustning, t ex kudde att sitta på 

 

Skulle dessa extra anpassningar inte vara tillräckliga för eleven ska en elevutredning startas. 

Utifrån utredningens resultat kan rektor besluta om elevens behov kräver särskilt stöd. Särskilt 

stöd är mer omfattande än extra anpassningar och ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Det 
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är viktigt att det framgår tydligt i åtgärdsprogrammet när åtgärderna ska utvärderas. Särskilt 

stöd ges utanför ramen för ordinarie undervisning och kan ge sig i uttryck av t ex 

 

 placering i särskild undervisningsgrupp 

 enskild undervisning 

 regelbunden kontakt med specialpedagog i vissa ämnen  

 en elevassistent som följer med och stöttar eleven under hela skoldagen (ibid., s.9). 
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3 Forskningsöversikt 

3.1 En studie om störande beteende i klassrummet 

I den välciterade studien Störande elever - korrigerande lärare undersöker Marcus 

Samuelsson (2008, s.40) de regler, förväntningar samt åtgärder lärare använder sig av 

gentemot störande elever i klassrummet. Undersökningen är baserad på en fältstudie som 

genomfördes i tre klasser i årskurs 7 på tre olika skolor i Sverige och sammanlagt 

observerades 49 lärare och 74 elever. I studien redogör Samuelsson för de beteenden som de 

observerade lärarna pekade ut som störande. I detta sammanhang menas störande beteenden 

de beteenden som avvek från det normala eller önskvärda i klassrummet eller de beteenden 

som på något annat sätt avvek från lärarnas förväntningar. Samuelsson har sorterat de 

störande beteenden i fyra kategorier; störande aktiviteter, störande artefakter, störande 

egenheter och störande oordning.  

 

Störande aktiviteter kunde exempelvis vara elevernas olika kroppshantering i klassrummet, att 

de hade fel arbetsställning eller arbetsplats vilket resulterade i att de inte utförde förväntat 

arbete på lektionerna. Ohörsamhet var ett annat exempel på störande aktivitet och det innebar 

att eleverna riktade sitt lyssnande fel eller att de helt enkelt inte lyssnade alls på lärarens 

instruktioner. Det sista exemplet på störande aktivitet som de observerade lärarna 

uppmärksammade var när eleverna pratade utan en lärares tillåtelse eller när olämpliga 

språkuttryck användes, till exempel könsord och svordomar. Denna typ av störande aktivitet 

benämner Samuelsson som pratsamhet (ibid., s.141–145). Samuelsson skiljer på den andra 

kategorin av störande beteende, störande artefakter, genom att kalla dem personrelaterade och 

undervisningsrelaterade artefakter. Personrelaterade artefakter som störde läraren kunde 

exempelvis vara att eleverna tuggade tuggummi men det förekom även artefakter som störde 

de andra eleverna i klassen vilket bland annat kunde vara att en elev lyssnade på musik i 

hörlurar där ljudet från hörlurarna hade så pass hög volym att det hördes även utanför 

hörlurarna. Två undervisningsrelaterade artefakter var när eleverna slarvade med att ta med 

det arbetsmaterial som förutsatte lektionsarbetet, exempelvis fungerande penna och 

suddgummi, eller när eleverna uppvisade bristande förmåga att organisera sitt arbete genom 

avsaknad av framtidsfokus (ibid., s.146–148). Den tredje kategorin av störande beteende, 

störande egenheter, kopplas direkt till elevernas personliga attityder till skolan som kunde 

uppfattas som störande. Det innebär att lärarna uppmärksammade elevernas bristande 

ansvarstaganden till skoluppgifter, inställningstaganden till bland annat skämt och skoj samt 

tillitstaganden till sina egna förslag och åsikter (ibid., s.148–152). Den fjärde och sista 

kategorin som Samuelsson benämner är störande oordning. Den kategorin inkluderar både 

oordnat arbetsmaterial, exempelvis enskilda elevers stökiga arbetsplatser och klassrummets 

interiöra lösningar, och oordnade arbetsstrukturer, som kunde innebära att eleverna 

protesterade mot diverse gruppindelningar och placeringar i klassrummet (ibid., s.152–154).  
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Under sina observationer noterade Samuelsson att lärarna uppmärksammade 460 stycken 

störande beteenden och den vanligast förekommande var störande aktivitet som 

uppmärksammats vid 258 tillfällen (ibid., s.155). Samuelsson beskriver även de åtgärder som 

de observerade lärarna implicerar gentemot uppmärksammat störande beteenden i 

klassrummet. Dessa kategoriseras som icke-verbala åtgärder, exempelvis att använda gester 

och ingripa fysiskt, och verbala åtgärder, exempelvis uppmaningar och utpekning av elever, 

och syftar till att avbryta det uppmärksammade störande elevbeteendet (ibid., s.157).  

 

Dessvärre framgår det ej av studien om dessa korrigeringar resulterar i en långvarig lösning 

på det problematiska beteendet som uppvisats i klassrummet eller om de endast fungerar som 

en provisorisk lösning för att bli av med problemet i stunden. Dessutom skiljer sig 

Samuelssons observationsstudie från den undersökning som redogörs för i denna uppsats. 

Resultatet i denna uppsats är baserat på en kvalitativ intervjustudie och kan därför komma att 

skilja sig från Samuelssons benämnda kategorier av beteendeproblem. Detta eftersom han 

genom observationen förblir subjektiv i sitt studerande. Denna intervjustudie kan därför ses 

som en komplettering till Samuelssons undersökning då den syftar till att ge en mer fördjupad 

kunskap om lärares syn på beteendeproblem samt särskilda anpassningar gentemot dessa 

beteendeproblem. 

3.2 Relationen lärare – elev 

Någon som hävdar att grunden till en effektiv och lyckad skolgång är den goda relationen 

mellan lärare och elev är Ann-Sofi Wedin (2007). Hon skriver i sin avhandling Lärares arbete 

och kunskapsbildning – Utmaningar och inviter i den vardagliga praktiken om interaktionen 

med kollegor och elever där det uppstår situationer som läraren måste hantera. Dessa 

situationer leder till att läraren utvecklar de förmågor som krävs för att bemöta uppstådda 

problem. Wedins studie fokuserar på lärares ständiga arbetsutveckling och där framgår att 

relationsbyggande är centralt i lärarens yrkesroll. I studien undersöks lärares arbetsgång 

genom deltagande observationer i kombination med intervjuer. Lärare som deltagit i Wedins 

studie uppger att den goda relationen till eleverna är den avgörande faktorn som hela 

läraryrket vilar på (ibid., s.130). Det individuellt anpassade bemötandet är av stor vikt, men 

lika viktigt är att gruppen som helhet fungerar för att en god lärmiljö ska skapas för eleverna 

(ibid., s.133). Wedin går så långt som att påstå att ”…det är relationerna som i mångt och 

mycket är verksamheten i klassrummet (ibid., s.227). 

 

Vidare fortsätter Wedin beskriva hur läraren är den som bär ansvaret för att en god relation 

ska etableras och något som betonas är betydelsen av respekt i mötet med eleverna. Förmågan 

som lärarna i studien utvecklat benämns av Wedin som relationell kunskap. Enligt Wedin 

innebär relationell kunskap att lärare har vetskap om relationsskapande strategier och 

använder dessa för att utveckla och bevara en god relation med eleverna (ibid., s.236). 
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Exempelvis skildras i studien lärares beskrivningar av hur de erhåller respekt från eleverna 

genom att själva visa respekt för dem (ibid., s.228). 

 

En annan som redogör för relationer i skolans värld är Jonas Aspelin (2001, s.29) som i 

artikeln ”Relationer i undervisningen” skildrar hur skiftet från en mer arbetsinriktad skola 

med resultat i fokus har övergått till en relationsorienterad skola där den sociala samvaron är 

centrerad. Aspelin menar att denna övergång inte enbart sker i skolan utan ska ses som en 

genomgående process som speglas i flera av samhällets verksamheter. Eftersom skolan 

tidigare präglats av ett mer statiskt synsätt där lärare tilldelats funktionen att processa elever 

till att uppnå kunskapsmål anser Aspelin att skiftet mot en högre prioritering av social 

samvaro och gemenskap är positivt. Samtidigt problematiserar Aspelin begreppet 

relationsorientering och visar på två skilda perspektiv att se på relationer i undervisningen. 

Det instrumentella synsättet framställer interaktioner som verktyg lärare använder på ett 

beräknande sätt i syfte att skapa relationer med eleven som därefter tillgodogör sig kunskap. 

Relationen används då som metod för att arbeta med exempelvis etiska frågor. Dessutom görs 

skillnad mellan kunskapsinhämtning och relationsbyggande och dessa sker vid olika tillfällen. 

 

Enligt Aspelin innebär ett interaktionistiskt synsätt på relationsorientering istället att 

relationer uppstår ur samspelet mellan individer. Därför anses utgångsläget att skapa en 

relation som missvisande eftersom relationen då upplevs vara uttänkt i förväg baserad på en 

individs intention. Utgångspunkten för interaktionistiska synsättet är den mellanmänskliga 

situationen som läraren och eleven befinner sig i och ur denna sociala interaktion växer den 

ömsesidiga relationen fram. Lärarens fokus är elevernas kunskapsinhämtning och relationerna 

till eleverna växer fram kontinuerligt genom interaktionerna som uppstår i 

undervisningssituationerna (ibid., s.30–31).  

3.3 CPS-modellen 

Inom detta forskningsområde är Ross W. Greene ett återkommande namn. Greene är filosofie 

doktor och har tjänstgjort på bland annat Harvard Medical School, USA, i över 20 år. Precis 

som Wedin och Aspelin framhåller Greene vikten av att skapa en empatisk relation mellan 

lärare och elev. I artikeln ”Collaborative Problem Solving can transform school discipline” 

(2011, s.26) berättar Greene om den modell han utvecklat, den så kallade CPS-modellen. CPS 

var tidigare en förkortning för Collaborative Problem Solving men 2013 skedde en 

namnändring och numera står CPS för Collaborative and Proactive Solutions. Detta kan 

översättas till svenska som Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar. Modellen är skapad 

för att hjälpa barn i relationella svårigheter och bygger på att de vuxna i barnens omgivning 

ska kunna identifiera vilka förmågor barnet saknar för att därigenom förstå vilka problem 

detta kan leda till. Därmed ska vuxna tillsammans med barnet arbeta förebyggande i syfte att 
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undvika situationer där eleven känner sig misslyckad på grund av andras förväntningar. 

Vidare menar Greene (ibid., s.27) CPS-modellen bygger på en tre-stegs-metod där empati 

utgör första steget. I detta stadie ska den vuxne vidga sitt perspektiv för att förstå barnets 

upplevelse av problemsituationen och samlar därför information om hur barnet kan agera i 

den uppkomna situationen. I det andra steget ska den vuxne lägga fram sin definition av 

problemsituationen för att i det tredje och sista steget tillsammans med barnet utforma en 

lösning för att undvika fler liknande situationer i framtiden. 

 

Greenes resonemang ”barn gör så gott de kan” är grunden till CPS-modellen. Greene menar 

att om barn inte uppför sig väl beror det på bristande färdigheter som krävs för att barnet ska 

kunna hantera de olika förväntningarna som ställs på det. Således menar Greene att 

utmanande beteenden bör betraktas utifrån det sammanhang barnet befinner sig och att 

problemet uppstår till följd av långsamt utvecklade förmågor (ibid., s.26–27).  
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Detta forskningsområde kan betraktas utifrån olika perspektiv. Nedan redogörs för två valda 

teoretiska utgångspunkter som kommer att prägla studiens resultat i kommande analys- samt 

diskussionskapitel.  

4.1 Kategoriskt perspektiv på specialpedagogik 

Nilholm (2005, s.126) beskriver hur detta perspektiv går under flertalet olika benämningar, 

exempelvis traditionella, individualistiska, kompensatoriska eller kategoriska perspektivet. 

Vilket begrepp som används beror på vilken forskare som skildrar perspektivet. Men 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001, s.128) benämner synsättet det kategoriska 

perspektivet eftersom en indelning av individer sker utifrån ett identifierat avvikande som är 

gemensamt bland individerna i den indelningen. Den gemensamma faktorn kan vara en viss 

diagnos eller exempelvis svåra hemförhållanden. Författarnas beskrivning av det kategoriska 

perspektivet framställer tydligt att problem identifieras hos den enskilda individen. Denna 

tydliga definition av perspektivet ligger till grund för beslutet att hädanefter använda 

begreppet kategoriska perspektivet i denna studies analyser. Dessutom beskriver Persson 

(1998, s.30) det kategoriska perspektivet som motpol till det andra teoretiska perspektivet som 

denna studie präglas av. Genom kontrasten mellan perspektiven är förhoppningen ett bredare 

utgångsläge i studiens analys. 

 

Utgångspunkten i det kategoriska perspektivet är att problemet ligger hos den enskilda 

individen och måste därav kompenseras. Avsikten att kompensera för individens bristande 

förmågor förutsätter att en indelning av problemgrupper gjorts där identifikation av problemet 

utförts. Därefter tas åtgärder fram som väger upp för de problem individerna i en viss grupp 

har. Indelningen av problemgrupper kan baseras på neurologiska eller psykologiska 

kvalifikationer som iakttagits. Således är diagnosticeringar vanligt förekommande orsaker för 

indelningen av problemgrupper (Nilholm, 2007, s.25). Inom det specialpedagogiska 

forskningsområdet har det kategoriska perspektivet varit det mest framträdande under senaste 

decennierna (Emanuelsson m.fl., 2001, s.119). 
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4.2 Relationellt perspektiv på specialpedagogik 

Ett annat perspektiv inom specialpedagogiken är det relationella perspektivet. Emanuelsson 

m.fl. (2001, s.119) menar att det relationella perspektivet tillsammans med det kategoriska är 

de perspektiv som har störst utbredning inom specialpedagogisk forskning. Även det 

relationella perspektivet har ett flertal varierande benämningar beroende på vem som 

beskriver det. Som exempel kan nämnas deltagarperspektivet, alternativa perspektivet, 

kritiska perspektivet eller ett relationellt perspektiv. Gemensamt är att oavsett benämning 

anses problemsituationer enligt detta perspektiv uppkomma på grund av det sammanhang en 

individ befinner sig i. Således anses svårigheter stå i relation till omgivningen, vilket 

begreppet relationellt perspektiv bokstavligen framställer och därmed används fortsättningsvis 

relationellt perspektiv i denna studies analyser. Enligt Emanuelsson m.fl. (2001, s.23) är 

samspelet mellan individer centrerat inom specialpedagogikens relationella perspektiv. 

Således kan kontexten individen befinner sig i att medföra att individens behov eventuellt 

varierar beroende på situation. Nilholm (2005, s.126) lyfter också i beskrivningen av detta 

perspektiv hur de så kallade specialpedagogiska behoven är konstruerade av samhället.  

 

Persson (2013, s.39) hävdar att den individfokuserade forskningen, med utgångspunkt i det 

kategoriska perspektivet, inom specialpedagogiken fortfarande är utbredd men att forskningen 

som är miljörelaterad getts större utrymme och blir allt vanligare. Anledningen till 

forskningens ökade intresse kring miljöbetingade problem antas bero på rådande ideologiska 

utgångspunkter som numer riktas in på inkludering istället för exkludering. Det relationella 

perspektivet innebär följaktligen att förutsättningarna en elev har i olika situationer ska ses 

relationellt, vilket således betyder att förändringar i elevens miljö antas påverka elevens 

förutsättningar att nå förutbestämda mål (ibid., s.160). Vilket perspektiv som antas i den 

specialpedagogiska verksamheten resulterar således i olika konsekvenser för eleven gällande 

vilka särskilda anpassningar som sätts in.   
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5 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka verksamma lågstadielärares syn på särskilda 

anpassningar gentemot elevers beteendeproblem genom att ta del av lärarnas egna 

motiveringar till sina didaktiska val i klassrummet.   

 

1. Hur resonerar lärare kring beteendeproblem i klassrummet? 

2. Hur uppger lärare att de hanterar och bemöter beteendeproblem i klassrummet?  

3. Hur påverkar lärares resonemang kring beteendeproblem valet av särskilda 

anpassningar gentemot dessa beteendeproblem? 
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6 Metod 

6.1 Didaktisk relevans 

Varje enskild elev har rätt till en skräddarsydd undervisning utifrån den elevens särskilda 

behov och förutsättningar. Undervisningen ska dessutom grundas på elevernas tidigare 

erfarenheter och kunskaper samt utgå från elevernas bakgrund och språk. Skolan ansvarar 

också för att upprätta en likvärdig skola, vilket även det innebär att hänsyn ska tas till 

elevernas individuella förutsättningar och behov. En likvärdig skola innebär alltså inte att 

skolans resurser ska fördelas lika över landets alla skolor eller att undervisningen ska bedrivas 

på samma sätt överallt (Skolverket, 2011, s.8) 

 

För att implicera den teoretiska kunskapen på skolans praktiska verksamhet ställs ofta de fem 

huvudsakliga didaktiska frågorna 

 

 Vem ska lära sig? 

 När ska den lära sig? 

 Vad ska den lära sig? 

 Hur ska den lära sig? 

 Varför ska den lära sig?  

 

I arbetet med specialpedagogiska insatser är dessa frågor av stort intresse för att lyckas med 

den individualiserade undervisning som dagens skola ska erbjuda. Alla elever ska nå 

kunskapskraven och det ligger på lärarnas ansvar att detta sker. Att som lärare vara medveten 

om sin undervisning är nödvändig för att kunna reflektera kring den. Genom att 

problematisera sin undervisning kan lärare skapa sig en mer verklighetstrogen förståelse om 

de olika delarna som påverkar det egna utövandet av undervisning (Uljens, 1997, s.168–171). 

6.2 Metodval 

Med anledning av undersökningens syfte utfördes studien enligt en kvalitativ metod. 

Kvalitativa metoder har som målsättning att förstå människors resonerande och 

handlingsmönster (Trost, 2010, s.32). Eftersom undersökningen syftar till att närmare studera 

lärares perspektiv på särskilda anpassningar sökte vi en intervjumetod som öppnade upp för 

den intervjuade att resonera kring temat beteendeproblem i klassrumssituationer och särskilda 

anpassningar gentemot dem. Vid första diskussionen kring metodval riktades därför fokus 

mot en tematisk öppen intervju så de intervjuade skulle kunna tala fritt kring ämnet utan 
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påverkan från våra frågeställningar. Men då vi efterfrågade en mer specifik information 

angående just lärares förhållningssätt kring särskilda anpassningar vid beteendeproblem i 

klassrummet beslutades att istället använda en semistrukturerad intervju i syfte att 

effektivisera och fördjupa informationsinhämtningen kring vårt valda ämne. Trost beskriver 

semistrukturerade intervjuer som att själva intervjun är avgränsad till att behandla ett specifikt 

område men att frågorna som ställs under intervjun är öppna. Därmed kan den intervjuade 

utveckla sina svar utan att ta hänsyn till några förutbestämda svarsalternativ vilket öppnar upp 

för följdfrågor som i sin tur kan föranleda en breddning av intervjuarens perspektiv på 

kontexten. Eftersom detta överensstämde med denna studies mål beslutades att 

semistrukturerade intervjuer skulle användas vid inhämtningen av informationsunderlag 

(ibid., s.42). 

 

Kvalitativ metod är ett lämpligt val utifrån avsikten att på ett djupare plan förstå varför lärare 

agerar som de gör i hanteringen av elever i relationssvårigheter. Viktigt att tänka på är att 

resultatet från denna kvalitativa studie inte generellt är applicerbar på lärarkåren. Däremot kan 

det eventuellt visa på mönster i lärares hantering av särskilda anpassningar till följd av 

erfarenheter och egna upplevelser (ibid., s.32–34). Eftersom denna studie genomförs med 

intentionen att bidra till ökad kunskap om särskilda anpassningar vid elevers beteendeproblem 

i klassrummet är just samtalsinteraktion i form av semistrukturerade intervjuer en tillförlitlig 

metod. Detta eftersom vi som intervjuare kan begränsa svaren till ett visst område men 

fortfarande tillåta den intervjuade att svara fritt utifrån sin egen erfarenhet. 

 

Då frågeställaren vanligen styr över intervjuns upplägg har denne redan innan det påbörjade 

samtalet ett övertag gentemot den svarande. Delvis för att frågeställaren redan har 

förkunskaper om området som ska behandlas men också för att tolkningen av den svarandes 

resonemang sker utifrån de förkunskaper som frågeställaren redan besitter. Genom att ge mer 

utrymme åt den svarande utjämnas maktbalansen och intervjun speglar mer ett samtal mellan 

de inblandade vilket resulterar i en jämnare maktbalans (Aspers, 2011, s.141). Då ingen av 

oss har erfarenheter av intervjuer i samband med en studie på denna nivå bestämde vi att 

intervjuerna skulle utföras gemensamt. Enligt Trost (2010, s.67) kan det underlätta att vara två 

personer som tillsammans genomför en intervju. Två samspelta personer kompletterar 

varandra och har på så sätt större möjlighet att samla en ökad informationsmängd vilket skulle 

kunna resultera i en mer lyckad intervju. Denna utformning av intervju kan ses som positivt 

även från den svarandes perspektiv. Den svarande kan komma att känna sig mer avslappnad i 

en situation med två intervjuare än om den hade suttit tillsammans med en person de inte 

känner sedan tidigare och diskuterat känsliga ämnen. Dock kan formationen två intervjuare 

också orsaka en negativ känsla av att vara försatt i underläge för den svarande Vår uppfattning 

är emellertid att vi bedriver ett gott samarbete och i en intervjusituation kan stödja varandra 
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vilket ger ett trygghetsingivande intryck som gör att den svarande förhoppningsvis känner ett 

förtroende.  

6.3 Urval 

För att välja ut personer som eventuellt kunde tänka sig att vara med i vår intervjustudie valde 

vi att vända oss till verksamma lågstadielärare i vår bekantskapskrets. Enligt Trost (2010, 

s.140) kan denna metod kallas för bekvämlighetsurval och innebär att deltagare väljs utifrån 

de kontakter som finns tillgängliga. Bland dessa personer kunde vi urskilja ett antal variabler 

som vi ansåg vara av teoretisk betydelse för vår studie; kön, ålder, politiskt styre i verksam 

kommun samt antal verksamma år av läraryrket.  
 

 Kön Ålder Politiskt styre i 

verksam kommun 

Antal verksamma år inom 

yrket 

Lärare 1 kvinna 52 Höger 30 

Lärare 2 kvinna 43 Höger 18 

Lärare 3 man 47 Vänster 17 

Lärare 4 kvinna 43 Vänster 21 

Lärare 5 kvinna 37 Vänster 13 

Tabell 1. Informanternas variabelvärden.  

6.4 Genomförande 

Förfrågan om deltagande i vår intervjustudie skickades ut till våra tänkta informanter 

tillsammans med ett missivbrev med studiens syfte och upplägg (bilaga 1). 

Överenskommelser om tid och plats skedde individuellt men samtliga intervjuer utspelades i 

en lugn miljö vald av respektive informant, ofta i ett tomt klassrum eller närliggande 

grupprum på skolan. Intervjuerna varade i ca 30 minuter och spelades in på två olika 

anordningar för att försäkra oss om att informationen inte skulle gå förlorad. Inför 

intervjuerna utformades en intervjuguide (bilaga 3) utifrån denna studies forskningsfrågor. 

Denna intervjuguide kom att kompletteras med enstaka frågor efter första intervjutillfället. 

Dock valde vi att inte se första intervjun som en pilotintervju då den data vi tillgavs visade sig 

vara värdefull för vårt syfte trots allt. Under intervjuerna delade vi upp det huvudsakliga 

ansvaret så en av oss fick leda frågeställningen och den andra styrde den tekniska delen såsom 

inspelning och dokumentation. Då den valda intervjumetoden semistrukturerade intervjuer 

öppnar för uppföljningsfrågor så var båda aktiva när det gällde just dessa följdfrågor under 

intervjuerna.  
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6.5 Etiska överväganden  

Under arbetet med våra kvalitativa intervjuer har vi tagit hänsyn till tre etiska aspekter; 

informerat samtycke, konfidentialitet och möjliga konsekvenser. I det utskickade missivbrevet 

informerades informanterna om att deltagandet i studien helt och hållet är frivilligt och att de 

när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Vid intervjutillfället lyftes också dessa 

punkter igen. För att säkerställa att informanterna tagit del av informationen skrev de på en 

deltagandeblankett och gav därmed sitt medgivande (bilaga 2). Detta kallas informerat 

samtycke och är den första av de tre etiska aspekter denna studie tagit hänsyn till (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s.107).  

 

Vidare har all data som vår intervjustudie frambringat behandlats konfidentiellt. Detta innebär 

att alla svar som framkommit under intervjuerna som på något sätt kan identifiera 

informanterna inte ska avslöjas och att resultaten endast kommer att användas i denna studies 

undersökningssyfte (ibid., s.109). Därför har vi valt att inte skriva ut informanternas namn 

utan istället valt att använda termen L1, L2, L3, L4 och L5. Vi utelämnar också namnen på de 

skolor som är aktuella i vår studie för att ytterligare säkerställa våra informanters anonymitet.  

 

Den tredje och sista etiska aspekt vi tagit hänsyn till under denna studie är de eventuella 

konsekvenser som deltagandet kan resultera i. Vi avser att medverkan i vår studie endast ska 

få fördelaktiga konsekvenser men vi är även medvetna om att den öppenhet och förtrolighet 

som tillämpas i en kvalitativ intervjustudie kan locka våra informanter att delge information 

som de sedan ångrar. För att minimera risken för negativa konsekvenser kommer vi både inför 

och under intervjuerna tydliggöra att det inte finns några rätta eller felaktiga svar och att vi 

inte har för avsikt att granska deras svar och ge någon bedömning av deras ledarroll (ibid., 

s.110).   

6.6 Studiens tillförlitlighet 

Frågeställningarna som utarbetades för studien låg till grund för intervjuguiden som användes 

vid intervjuerna. Detta för att säkerställa att relevant information från informanterna skulle 

tillgås som sedan skulle vara möjlig att analysera för att nå studiens syfte. Eftersom denna 

studie baseras på kvalitativa intervjuer problematiseras trovärdigheten genast i jämförelse 

med en kvantitativ studie utförd genom exempelvis en stor enkätundersökning. Detta menar 

Trost (2008, s.132) orsakas av att kvalitativa studier präglas av mänskliga faktorer såsom 

tolkningar och personliga åsikter som omedvetet kan synliggöras i studien. Vi har varit 

medvetna om att den risken finns men aktivt motarbetat detta. Analyserna har stärkts genom 

granskade forskningsavhandlingar för att styrka validiteten. 
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Ett annat medvetet val i syfte att nå hög validitet var avgränsningen som under arbetets början 

smalnades av för att begränsa spridning och därmed spretande resultat. Även variablerna till 

urvalet av informanter övervägdes noga för att nå en bredare kunskap att basera resultatet på. 

Exempelvis uttrycktes de genomtänkta variablerna i form av åldersspridning och könsskillnad 

bland de utvalda informanterna men framför allt att deltagarna var från kommuner med olika 

politisk styrning. Viktigt att påpeka är att studien ej är generaliserbar då alldeles för få 

intervjuer genomförts. Däremot bidrar informanterna med relevant information från den 

pågående verksamheten i dagens skola som vi anser oss ha nytta av i denna studie. 

6.7 Begreppsdefinition  

I denna studie återkommer ett par begrepp kontinuerligt. Här följer en beskrivning av dessa. 

För begreppet beteendeproblem i klassrummet har vi valt att använda Ogdens (2003, s.14) 

definition som lyder; 

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

förväntningar. Beteendet hindrar undervisnings- och lärandeaktiviteter och därmed 

också elevernas lärande och utveckling. Det försvårar dessutom positiv interaktion 

med andra.”  

Begreppet särskilda anpassningar avser i denna studie större insatser som är ständigt pågående 

under en längre tid jämfört med enbart anpassningar som kan vara en mindre insats vid 

enstaka tillfällen. Både särskilda anpassningar och anpassningar syftar till att förebygga eller 

minska beteendeproblem i skolan. Skolverket och skollagen benämner andra begrepp inom 

samma område, dessa är extra anpassningar och särskilt stöd. Vårt val av begrepp kan ses som 

en sammanslagning av bägge begreppen. 

6.8 Arbetsfördelning 

Eftersom uppsatsen har skrivits under en begränsad tid och arbetsprocessen innehållit många 

olika moment beslutade vi att dela upp ansvaret för arbetets olika delar. Därför har vissa 

stycken i denna uppsats skrivits av enbart den ene författaren medan andra avsnitt, såsom 

analys och diskussion, krävt gemensam produktion i själva skrivandet för att sammanställa 

arbetet. Att ansvaret för en viss del står tillskrivet den ene författaren innebär dock inte att den 

andre varit helt utesluten i detta textavsnitt. Efterarbete i form av textkorrigeringar och 

begreppsformuleringar har gemensamt diskuterats fram och samtliga kapitel har granskats av 

båda författarna för att kontrollera att uppsatsen innefattar den koherens som författarna 

tillsammans planerat. Författarna har även hjälpts åt med förarbetet såsom sökandet av 

relevant forskning inom området för att effektivisera arbetsprocessen.  
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7 Resultat 

I följande kapitel redogörs det för den bearbetad data som frambringats utifrån genomförd 

intervjustudie. Resultatet presenteras i tre teman som har konstruerats utifrån den 

intervjuguide som använts i denna studie och avser att besvara forskningsfrågorna. Av 

anonymitetsskäl benämns informanterna som L1, L2, L3, L4 och L5. Transkriberingen 

gjordes med talspråk men för att underlätta läsningen och tydliggöra för resonemangen som 

förs har citaten som uppvisas i detta kapitel korrigerats till skriftspråk (Kvale & Brinkmann, 

2014, s.228). 

7.1 Definitioner av beteendeproblem 

7.1.1 Utagerande eller introvert beteendeproblem 

Baserat på de intervjuade lärarnas definitioner av begreppet beteendeproblem kan två 

varianter urskiljas. Dessa varianter kan beskrivas som följande; utagerande samt introverta 

beteendeproblem. Utagerande beteendeproblem beskrivs här som en elevs observerbara 

beteenden som dessutom anses ha negativ inverkan på de övriga elevernas arbete i 

klassrummet. Det introverta beteendeproblemet å andra sidan behöver inte nödvändigtvis vara 

synligt för utomstående. I dessa fall är det den enskilda eleven som drabbas hårdare än övriga 

elever. 

 

De intervjuade lärarna ombads inledningsvis att beskriva vad beteendeproblem innebär. 

Samtliga informanter var eniga om att beteendeproblem av utagerande karaktär är ett 

beteende i klassrummet som på något sätt påverkar de övriga eleverna negativt. 

Informanternas exempel på utagerande beteenden var dock av varierande grad. Några 

beskrivningar var av mildare karaktär såsom elevers verbala elakheter, att elever planlöst 

vandrande omkring under lektionstid, skrattade på fel ställen, avbröt lärares genomgångar, 

pratade utan att räcka upp handen eller på något annat sätt förstörde andra elevers 

undervisning. Vanligt bland alla informanter var att de återgav konkreta beteenden såsom att 

elever kastat olika föremål eller fysiskt angripit andra elever genom sparkar och slag. L1, L2 

och L4 beskrev en svårare typ av utagerande beteende där L1 valde begreppet ”våldsam” när 

hon exemplifierade en elev i uppkommen problemsituation. L4 kompletterade genom att 

använda begreppet ”explosiv” i sin beskrivning.  

 

Den andra kategorin som urskildes ur informanternas framställning av beteendeproblem var 

introvert beteende. Det beteendeproblemet ansågs av lärarna främst drabba den enskilda 

eleven. Samtliga lärare nämnde även här konkreta exempel på introverta beteendeproblem 
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såsom att dessa elever har en ständigt negativ inställning, blir sittande utan att arbeta, har 

koncentrationssvårigheter, sätter sig under bänken till följd av arbetsvägran och har låg 

uthållighetsförmåga. L1 och L2 menade att de upplever introverta elever som svårare att nå 

jämfört med utagerande elever just för att de utagerande eleverna hörs och syns mer och 

därmed får mer uppmärksamhet.  

 

En som utmärkte sig var L3 som direkt efter frågeställningen poängterade att definitionen av 

beteendeproblem i skolan måste göras i relation till den kontext de inblandade parterna 

befinner sig i. Han menade att beroende på vem som tillfrågas om vad ett beteendeproblem är 

så kan definitionen vara väldigt olika. Det är inte säkert att en elev har samma uppfattning om 

vad som är ett beteendeproblem och det är därför lärare och elever ofta hamnar i konflikter i 

samband med dessa beteenden. L5 är inne på liknande resonemang när hon bemöter frågan 

om beteendeproblem genom en motfråga gällande om beteendeproblemet ska drabba eleven 

själv, andra elever eller ett beteende som hon som lärare upplever vara problematiskt. Den 

intervjuade L3 citeras här: ”Det där är ju väldigt knutet till sociala förväntningar och vad som 

förväntas av en i skolan.” 

7.1.2 Orsaker till beteendeproblem 

Samtliga informanter menade att diagnoser kan vara en orsak till beteendeproblem. Däremot 

betonade några av de fem lärarna att en diagnos inte primärt innebär att eleven uppvisar 

beteendeproblem, men då problembeteende identifieras kan ofta en diagnos vara inblandad. 

L4 menade att en diagnostiserad elev inte kan ansvara för sitt beteende på grund av 

diagnosen. 

 

En annan identifierad orsak till beteendeproblem som uppgavs var svårigheter i en elevs 

hemförhållande. L1 hävdade att vårdnadshavarnas frånvaro kan orsaka uppkomsten av 

beteendeproblem, således menar hon att eleverna har med sig problematiken när de anländer 

till skolan. L4 resonerade också kring elevers hemförhållanden men istället för frånvarande 

vårdnadshavare centrerades L4’s resonemang på elevens bristfälliga uppfostran, såsom att 

eleven inte lärt sig innebörden av ett nej. L4 använde sig av begreppet ”lustbarn” vid 

beskrivandet av dessa elever och menar att begreppet avser barn som drivs av lust och hela 

tiden måste roas av uppgiften den förväntas utföra. Även L5 berättade om fenomenet lustbarn. 

Hon menade att eleven inte ansåg sig behöva genomföra en uppgift om uppgiften inte var 

tillräckligt rolig eller stimulerande enligt eleven själv och att denna arbetsvägran hörde 

samman med vanor och uppfostran hemifrån. Således menar L2 att ett lustbarn är 

självcentrerat och endast lägger energi på det som tilltalar den. En majoritet av informanterna 

uttryckte även att elever med beteendeproblem har ett större behov av uppmärksamhet jämfört 

med övriga elever. L2 tillägger att beteendeproblem kan orsakas av en annan elevs 

problematik. Hon menar att om en elev uppvisar ett beteendeproblem kan andra elever börja 
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efterlikna den elevens beteende. L2 menar att exempelvis om en elev vägrar arbeta på 

lektionen och hävdar att uppgiften är tråkig kan denna arbetsvägran sprida sig till fler elever 

som sedan börjar uppvisa problematiskt beteenden. 

 

Den lärare som tydligast urskiljer sig från de övriga informanterna i denna fråga är L3. Han 

nämner förutom diagnosticeringar att det oftast är orimliga förväntningar från den sociala 

omgivningen som orsakar elevers beteendeproblem. Därför påstår L3 att beteendeproblemen 

oftast uppdagas i relationen till andra då eleven i en problemsituation anses avvika från det 

normativa och därmed det förväntade beteendet i det sociala samspelet. Även L4 påpekade i 

sitt berättande att det alltid finns bakomliggande orsaker till en elevs beteendeproblem men att 

identifieringen av dessa är mycket svår. Här citeras L4: ”Så det kan vara jättesvårt att urskilja. 

Vad som är roten till vad.” 

7.1.3 Kvantiteten av beteendeproblem över tid 

Informanterna har allt mellan 13 till 30 års erfarenhet av läraryrket och alla hade en tydlig 

uppfattning om den förekommande mängden av beteendeproblem i skolan. L1 konstaterade 

att beteendeproblem ständigt ökar och förväntade sig därför ännu fler elever med 

beteendeproblem kommande läsår. L4 anslöt sig till uppfattningen om den ökade mängden 

och kunde se en drastisk ökning under de senaste tio åren. L2 resonerade sig fram till att hon 

också upplevde en ökning av beteendeproblematik men att hon samtidigt inte trodde på den 

ökningen. Hon lyfte fram sin teori om att mängden utagerande beteendeproblem upplevs ha 

varit konstant eftersom de utagerande beteendena är lättare att observera. Men eftersom L2 

menar att mer fokus riktats mot de introverta beteendeproblemen på senare år har den 

generella uppfattningen blivit att beteendeproblem ökat till följd av att de introverta 

beteendeproblemen nu adderats till listan över beteendeproblem. L5 upplever inte bara att 

beteendeproblem ökat i kvantitet utan även att dessa uppmärksammas i allt tidigare åldrar. L3 

skildrar tydligt att han inte märker någon skillnad i kvantitet över tid utan hävdar att 

beteendeproblem alltid funnits och fortfarande finns. L3 förklarar detta med att hans 

personliga perspektiv på beteendeproblem blivit mindre kategorisk på senare tid och att han 

numera fokuserar på att analysera den egna utvecklingen som pedagog.  

7.2 Bemötande och strategier 

7.2.1 Beroende på diagnos 

Nästan alla informanter menade att få vetskapen i förväg om att en elev har en viss diagnos i 

kan påverka deras val av bemötandestrategi på ett positivt sätt. L1 utmärker sig genom att 

hävda att det inte per automatik tillkommer en färdig manual till ställda diagnoser och  

hon poängterar att alla elever är individer som var och en ska få rätt anpassning.  L2 och L3 

anser att de kan bemöta eleven på ett bättre sätt från början och ge rätt stöd om de får reda på 
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vilken diagnos eleven har i förväg. L2 pekade också på risken att få förutfattade meningar om 

eleven på grund av dess diagnos. L4 är inne på samma spår och menar att vetskapen om en 

diagnos påverkar hennes val av bemötande, i det avseendet att hon då inte kan “gå på hur hårt 

som helst” gentemot eleven i sina tillsägelser. Hon menar att en diagnos kan underlätta i 

hennes förståelse för elevens problematik och därmed hjälpa eleven att utvecklas på bästa sätt 

utifrån elevens handikapp. L5 instämmer att det kan vara skönt att veta om en eventuell 

diagnos i förväg för att hon då vet hur hon ska bemöta och anpassa sig efter eleven men 

menar att hon inte gör skillnad i bemötandet av beteendeproblem om det orsakas av en elev 

med diagnos eller inte. Nedan citeras L5: 

Även om ett barn har en diagnos så betyder det inte att det kan komma undan med vad 

som helst. Jag tänker inte släppa igenom vad som helst bara för att den har ADHD 

eller vad det nu är för någonting.  

7.2.2 Strategier i förebyggande syfte 

Alla informanter var överens om att lärare bör anstränga sig för att skapa goda relationer med 

sina elever för att kunna bemöta dem på bästa möjliga sätt. L5 hävdade att en relation är 

grunden till att över huvud taget kunna hantera en elev och dess olika beteenden men ser 

också svårigheten i detta eftersom det är tidskrävande. Både L1, L2 och L3 var eniga om att 

vara uppmärksam och läsa av eleverna, i så många situationer som möjligt under den första 

tiden tillsammans, är det bästa sättet för att skapa förutsättningar till positivt 

relationsskapande och förtroende. L2, L3 och L5 förespråkade positiv förstärkning och L5 

understrykte att om lärare kan hamna på pluskontot hos de här eleverna, genom att vid 

lämpligt tillfälle ge dem beröm, så kommer de tåla och acceptera en tillsägelse nästa gång. 

Alla informanter förespråkade också att skapandet av ett gott klassrumsklimat är en del i det 

förebyggande arbetet. Hur informanterna arbetade med klassrumsklimatet kunde skilja sig åt 

men någon som arbetade med demokratiska klassregler var L2. Hon menade att detta skapar 

en trevlig stämning i gruppen och att det är viktigt att eleverna lär sig att alla har olika behov 

och olika sätt att lära sig. L1 och L5 poängterade också vikten av att tydligt dra gränser för 

vad som är accepterat eller inte i klassrummet. Det var ingen av informanterna som vittnade 

om avundsjuka bland eleverna till följd av olika anpassningar utan berättade snarare om 

elever som väldigt accepterande och förstående gentemot andra elever i klassen som uppvisar 

problembeteenden.   

 

En mer konkret metod av förebyggande arbete mot beteendeproblem som orsakas av 

rastlöshet gavs av L4 som talade för mikropauser i form av exempelvis rörelseramsor eller 

massage. Även L1 informerade om att massage kan få elever att slappna av och sitta stilla och 

därmed undvika oönskat stökigt beteende i klassrummet. L3 poängterade vikten av att tidigt 

urskilja eventuella tecken på oönskade beteenden. Detta för att förhindra att det går så långt 
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som att beteendet blir våldsamt utagerande. Han tycker inte att någon ska behöva stå inför en 

klass med tappad besinning. Citat från L3: 

Man har ju missat ganska många tidigare signaler om någon blir väldigt utåtagerande i 

klassrummet [...] när man lärt känna de här barnen mer, så kan man se mycket 

tydligare att “nu är det här på gång”. 

7.2.3 Strategier i rådande situation  

Även om lärare arbetar förebyggande mot beteendeproblem så händer det att kritiska 

situationer uppstår i klassrummen. Informanterna hade lite skiljande strategier hur de bemöter 

dessa beteenden men en taktik alla delade var att få bort eleven från rådande situation. L1, L2, 

L3 berättade att de ibland behövde ta hjälp av en kollega för att fysiskt ingripa vid utagerande 

beteende och detta kunde innebära att eleven förs eller lyfts ut från klassrummet. Samma trio 

tillsammans med L4 delgav också att de ibland kunde lotsa verbalt eller “lirka” med elever för 

att avleda dem. L3 förespråkade lågaffektivt bemötande vilket innebär att läraren inte 

konfronterar eleven vid rådande situation och menar att detta då endast skulle förvärra elevens 

sinnestillstånd. Två av informanterna, L2 och L4, berättar att de ibland bara ignorerar 

problemet i klassrummet. L4 poängterar ytterligare i det avseendet om vikten av en god 

relation med eleven för att kunna avgöra vilket bemötande som är det bästa. Nedan citeras L4: 

  

Sen är det olika som passar olika. [...] Så ignorera ibland, handpåläggning ibland, det 

är olika och det beror ju på vad det är för barn. Och det lär man sig när man lär känna 

dem.  

7.3 Synen på särskilda anpassningar gentemot beteendeproblem 

7.3.1 Skillnad mellan anpassningar och särskilda anpassningar 

Eftersom anpassningar är ett vanligt förekommande begrepp i samtal med lärare efterfrågades 

informanternas definition på just särskilda anpassningar. För att specificera ytterligare ombads 

lärarna att därefter peka på vad som avgjorde när begreppet anpassning inte var tillräckligt 

och därför ersatts med särskild anpassning. Generellt sett beskrevs anpassningar som något 

ständigt förekommande i en lärares verksamhet. Samtliga informanter uppgav att 

anpassningar pågår kontinuerligt, däremot såg L1 ingen differens mellan anpassning och 

särskild anpassning. L4 menade att alla elever har anpassningar i sin undervisning men att alla 

elever inte behöver särskild anpassning. L2 och L3 stämde in i beskrivningen av att 

anpassningar är en mindre insats. Informanterna var alltså eniga i att anpassning är något som 

används i stunden för att underlätta för elever och behöver inte betyda att eleven 

fortsättningsvis måste ha den anpassningen som blivit insatt. L4 lägger till i sin beskrivning 
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av anpassning att det är ingripanden eller justeringar som inte dokumenteras utan sker i 

ögonblicket. 

 

Några av informanterna beskriver särskilda anpassningar som en insats som krävs för att lösa 

en ständigt återkommande problematik för en elev och därmed innebär dessa mer arbete. 

Dessa syftar till att vara långvariga och även allmänna i den mening att de särskilda 

anpassningarna exempelvis ska gälla hela skoldagen och inte bara i en enstaka situation. 

Vidare förklaras särskilda anpassningar av L3 som ett stöd en elev måste ha för att klara av 

det som förväntas av eleven. Således menar L3 att särskild anpassning kan ses som en form av 

kompensation för förmågor eleven saknar. Åtgärdsprogram blev omnämnt som en särskild 

anpassning av flera informanter, vilket beskriver en fortlöpande insats av stöd under en längre 

tid. L5 förespråkar ett större samarbete med vårdnadshavare och rektor på skolan när särskilda 

anpassningar ska sättas in. L4 lyfter skillnaden i administreringen vid särskilda anpassningar 

och anpassningar; de särskilda anpassningarna ska anges och motiveras samt att hela projektet 

kring dem ska dokumenteras. Nedan citeras definitionen av särskilda anpassningar enligt L3: 

Jag tänker då att en särskild anpassning är en sådan som någon verkligen måste ha för 

att kunna [uppfylla förväntningarna] … det blir ju som någon slags kompensation 

också. 

7.3.2 Avgörande för insats av särskild anpassning 

Eftersom alla utom en av informanterna framställde skillnader mellan särskild anpassning och 

anpassning undersöktes hur lärarna avgjorde när anpassningar inte längre var tillräckliga 

insatser och istället tog till särskilda anpassningar. L1, som inte angett en specifik skillnad 

mellan anpassning och särskild anpassning, hävdade att hon får information om de extra 

insatser hennes kommande elever är i behov av vid överlämnandet från föregående årskurs. 

Tre av informanterna var överens om att en veckas tid med återkommande 

beteendeproblematik var för lite tid för att dra slutsatsen om att en särskild anpassning krävs. 

L4 motiverade detta med att något kan ha inträffat som påverkar eleven för stunden som gör 

att den uppvisar beteendeproblem och därför kommer eleven inte fortsättningsvis vara i behov 

av särskilda anpassningar. L2 menade att två veckor av regelbunden problematik samt att 

ingen tendens till ändring visas är tillräckligt för att inse att situationen är ohållbar och därmed 

kräver särskilda anpassningar. Dessutom är hon noga med framförandet av att de särskilda 

anpassningarna ska sättas in snarast möjligt efter identifieringen av den återkommande 

problematiken. L3 sympatiserade däremot inte med de övriga. Han anser att så fort en elev 

inte lever upp till omgivningens förväntningar ska särskilda anpassningar sättas in direkt 

eftersom det inte finns någon anledning att vänta. L2 resonerar kring beslutet om särskild 

anpassning som insats nedan:  
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Om det har gått två veckor och man [läraren] inser att det här kommer inte fungera, 

eleven mår bara sämre och sämre. Då får man lyfta att det här behöver vi göra något 

åt. 

7.3.3 Typer av anpassningar och skolors resurser 

Tillsammans gav informanterna ett brett utbud av förslag på anpassningar och särskilda 

anpassningar i klassrummet. I detta stycke görs ingen skillnad på anpassning och särskild 

anpassning utan exemplen visar på en mer generell bild av stödinsatser. Flera av 

informanterna gav exempel på olika fysiska föremål att förse eleven med såsom sittkuddar, 

specialpennor och stressbollar. Även specifik placering och anpassat ljusläge i klassrummet 

kom som exempel på lärares anpassningar. L2 berättade om digitala resurser i form av diverse 

appar på lärplattor som kan underlätta i läs- och skrivinlärningen. Att använda dessa lärplattor 

som en anpassning menade både L2 och L5 fungerar som en viss betingning eller 

belöningssystem. Detta för att belöna önskat beteende och för att eleven ska få ut så mycket 

som möjligt av undervisningen. Vidare talade L2 för att hålla tydlig struktur med bildstöd och 

ge individuellt schema på bänken till vissa elever. Detta var något som L3 höll med om och 

lade dessutom till att anpassningar av detta slag även underlättar för alla elever i klassrummet. 

Flera informanter berättade också om anpassningar i form av enskilda överenskommelser med 

vissa elever. Dessa kan tas i uttryck genom exempelvis att en elev får gå själv till matsalen 

och en annan får komma fem minuter tidigare på morgonen för att få en lugn start på dagen.  

 

L1 och L3 menade att indelning av elever i mindre grupper kan underlätta för de som ibland 

uppvisar beteendeproblem till följd av koncentrationssvårigheter. Samma duo tillsammans 

med L5 lyfte även ökad vuxentäthet i klassrummet, i form av assistent eller fritidspedagog, 

för att kunna stötta och avlasta varandra i bemötandet av beteendeproblemen. L3 poängterade 

särskilt växelspelet pedagoger emellan som en värdefull resurs och menar att lärare ska 

utnyttja den eventuellt höga vuxentätheten, i avseende att lärare besitter olika kompetenser 

och förmågor som kan vara bra i olika situationer. L3 utvecklade detta ytterligare när han 

berättade hur han ser sin personlighet som ett verktyg i sitt dagliga arbete med att bemöta 

elever. Vidare reflekterar han över hur detta verktyg kanske inte alltid är det mest lämpliga, 

vilket leder till växelspel med en kollega. Detta växelspel kan förklaras som att han och 

kollegan turas om att bemöta eleverna utifrån både hans egen, kollegans och elevernas 

sinnestillstånd.  

 

L3, L4 och L5 hävdade att en god kommunikation inom arbetslaget kan underlätta för lärare. 

Arbetslaget blir ett forum där lärare kan stötta och utbyta idéer med varandra för att 

tillsammans resonera kring beteendeproblem och hur de ska hanteras. Vidare vittnade 

informanterna att om ytterligare stöd och hjälp skulle behövas finns specialpedagog samt 

övrig personal från elevhälsoteam, såsom skolkurator och skolpsykolog, till hands. L1, L2 och 
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L5 utmärkte sig genom att antyda på den ekonomiska begränsningen som enligt dem råder vid 

resursfördelningen på skolorna och frustrationen som den resulterar i. Detta väljer L4 att se 

något mindre komplicerat på och uttalar sig:   

Ja men de brukar säga [rektorerna] att allt som inte är olagligt är lagligt. Bara man 

håller sig inom någon slags ram så gillar de ju att man är kreativ och hittar på bra 

lösningar. 
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8 Analys 

Här presenteras de analyser som gjorts utifrån studiens resultat. Analyserna är uppdelade efter 

de tre teman som framställdes i resultatet och kopplas här till tidigare forskning och studiens 

bakgrund. 

8.1 Analys av tema 1: Definition av beteendeproblem 

I likhet med Samuelssons (2008) studie gör även informanterna i denna studie en 

kategorisering av oönskat beteende i klassrummet. Däremot framgår en mindre specifik 

uppdelning av beteendeproblemen i detta resultat jämfört med Samuelssons, nämligen 

utagerande och introvert beteende. I informanternas beskrivning av beteendeproblem kan 

kopplingar dras till två av Samuelssons kategorier; störande aktiviteter och störande 

egenheter. Störande aktiviteter motsvarar informanternas skildring av utagerande beteende 

och störande egenheter svarar mot informanternas beskrivning av introvert beteende. Båda 

typerna kan återfinnas i gemene klassrum. Det vanligast förekommande svaret på orsak till 

beteendeproblem uppgavs vara medicinsk diagnostisering men även andra orsaker nämndes 

såsom exempelvis svårigheter i hemförhållanden och orimliga förväntningar.  

 

L3 var den enda som tydligt utmärkte sig genom att sympatisera med Greene (2011) om att 

utmanande beteende bör betraktas utifrån rådande sammanhang och eventuellt bristande 

förmågor hos eleven, vilket leder till att den inte uppnår ställda förväntningar. En stark 

majoritet upplevde att beteendeproblematiken i skolan har ökat över tid, vilket stämmer 

överens med den rådande samhällsdebatten.  

8.2 Analys av tema 2: Bemötande och strategier 

Samtliga informanter menade att deras val av bemötandestrategi gentemot beteendeproblem 

kan underlättas tack vare vetskapen om en diagnos. Alla informanter var även eniga om att en 

god relation mellan elev och lärare krävs för att kunna bemöta eleverna på bästa möjliga sätt. 

Detta stämmer överens med Wedins (2007) forskning som menar att relationen är 

grundläggande för hela verksamheten i skolan. Wedin hävdar också att det är läraren som har 

det huvudsakliga ansvaret för att denna goda relation ska skapas, vilket också överensstämmer 

med svaren från informanterna. Aspelin (2001) benämner detta synsätt som det instrumentella 

perspektivet på relationsskapande. Denna studies informanter var också eniga om att detta 

relationsskapande med elever som uppvisar beteendeproblem är väldigt tidskrävande. 

Informanterna upplever därför också en ökad arbetsbörda. Även det faktum att dessa elever 

anses ha ett större uppmärksamhetsbehov bidrar till den upplevelsen vilket också framgår i 
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samhällsdebatten. En differens mellan svaren från informanterna och lärares åsikter som 

beskrivs i Skogstads (2015) artikel är att Skogstad skildrar lärares negativa syn på bemötandet 

och hanteringen av elevers beteendeproblem. Informanterna i denna studie däremot är mer 

neutralt inställda till bemötandet då de hävdar att alla elever har rätt till individualiserad 

undervisning.  

 

På samma sätt som L3’s definition av beteendeproblem utmärkte sig från övriga informanters 

så skiljde sig även hans val av bemötandestrategi från majoritetens val. Även här kunde hans 

resonemang kopplas samman med Greenes (2011) forskning. L3’s resonemang om 

lågaffektivt bemötande i rådande situation påminner mycket om Greenes CPS-modell 

eftersom det lågaffektiva bemötandet syftar till att förstå och möta eleven. Detta påminner om 

det första steget i Greenes CPS-modell där empati utgör första steget. Däremot benämnde inte 

L3 den exakta CPS-modellen men genom sitt sätt att beskriva sin bemötandestrategi så kunde 

ändå paralleller dras till denna.  Parallellerna bygger på att L3 påpekar att man ska 

uppmärksamma och läsa av eleven, för att kunna se vad som är på väg att hända, i 

förebyggande syfte precis som CPS-modellen avser.  

8.3 Analys av tema 3: Synen på särskilda anpassningar gentemot 

beteendeproblem  

Merparten av informanterna uppgav att de gör skillnad på anpassning och särskild anpassning 

i klassrummet. Avgörandet för att en anpassning ska övergå till särskild anpassning är när 

anpassningen helt enkelt inte längre är tillräcklig. Det är tydligt att informanternas skolor 

följer skollagen och även att Skolverkets (2014) rekommendationer tillämpas angående 

särskilda anpassningar. Många av de exempel på anpassningar som informanterna berättade 

om ges också av Skolverket. Däremot så uppgav ingen av informanterna att de upplever direkt 

stöd från skolans rektor, vilket också är en del av Skolverkets rekommendationer. Istället 

påstod många informanter att skolans elevhälsoteam står för den huvudsakliga supporten. 

Detta kan tolkas som att osäkerhet råder kring exakta rutiner i skolornas arbete med särskilda 

anpassningar.  

 

Oavsett politisk styrning i kommunerna där informanterna arbetar har en gemensam strävan 

efter en viss typ av utbildningspolitik kunnat identifierats - den innovativa ideologin. Detta 

har urskilts genom att ingen av informanterna tydligt indikerat på att deras skolors arbete med 

specialpedagogiska insatser fokuserar på en segregerande integrering och är istället mer 

inriktade på inkludering, gemenskap och likvärdighet. 
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9 Diskussion 

Denna studie syftar till att undersöka hur verksamma lärare ser på särskilda anpassningar 

gentemot beteendeproblem och öka kunskapen kring lärares didaktiska val i 

problemsituationer. Följande stycke redovisar en diskussion om fördjupade analyser av 

resultatet från denna studies forskningsfrågor och påvisar studiens kunskapsbidrag. Slutsatser 

från resultatet problematiseras och betraktas här utifrån angivna teoretiska utgångspunkter 

som präglar denna studie. 

9.1 Resultats diskussion 

Anledningen till att endast två av Samuelssons (2008) kategorier kunde liknas med 

informanternas svar kan bero på att Samuelssons studie genomfördes på lärare som är 

verksamma i årskurs 7. Lärarna som medverkar i denna studie undervisar i de lägre åldrarna 

och åldersskillnaden bland eleverna kan vara en orsak till att lärarna i denna studie inte 

uppgav störande artefakter och störande oordning som beteendeproblem. Bland de yngre 

eleverna förekommer antagligen inte dessa typer av artefakter, som exempelvis 

tuggummituggande och störande högt ljud från musik i hörlurar, i någon större utsträckning. 

 

Majoriteten av informanterna upplever en tydlig ökning av beteendeproblem vilket stämmer 

överens med samhällsdebatten. Aspelin (2001) menar att den tidigare skolan var 

resultatinriktad och att svaga elever då sorterades ut till så kallade obs-klasser på grund av att 

den enskilda eleven tillskrevs problematiken. Enligt denna beskrivning synliggörs att det 

kategoriska perspektivet var det allmänna i det dåvarande samhället. Aspelin menar att ett 

paradigmskifte skett och fortfarande pågår i dagens samhälle, vilket kan ses inom både skola 

och andra statliga verksamheter. Det nya synsättet har större fokus på inkludering, gemenskap 

och miljö vilket alltså stämmer överens med det relationella perspektivet på specialpedagogik. 

Något som kan upplevas motsägelsefullt i samband med detta paradigmskifte och 

informanternas svar är övergången till det relationella perspektivet. Detta perspektiv anses 

vara det mest lämpliga i dagens samhälle eftersom sammanhanget är i fokus till skillnad från 

att problemet tillskrivs den enskilda eleven. Informanternas upplevelser är dock att 

beteendeproblemen ständigt ökar. Det relationella perspektivet borde innebära att alla elevers 

behov tillgodoses och att skolan aktivt arbetar för en verksamhet som förebygger eventuella 

problemsituationer genom en individualiserad undervisning. Dock verkar detta inte vara 

verklighet eftersom informanterna har en annan uppfattning. Om det kategoriska perspektivet 

som präglade den tidigare resultatinriktade skolan dessutom innebar att beteendeproblem var 
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mindre utbredda, varför förespråkas nu ett relationellt perspektiv om det innebär motsatt 

effekt, det vill säga att problemen ökar? 

 

Inom det relationella perspektivet är relationsskapande centralt för att kunna anpassa 

undervisningssituationen till eleverna. Relationsskapande är något som Aspelin menar går att 

bryta ner till två olika synsätt. Det instrumentella synsättet på relationsskapande används när 

relationen skapas för att resultera i ett särskilt syfte, som exempelvis ett önskat beteende. 

Utifrån resultatet i denna studie synliggörs att samtliga informanter har det instrumentella 

synsättet på relationsskapande gentemot elever som uppvisar beteendeproblem. Eftersom 

relationsskapandet inte genomförs med samma syfte för samtliga elever kan här ses en 

urskiljande kategorisering. Detta eftersom informanterna betonade vikten av 

relationsskapande med elever i socioemotionella svårigheter som särskilt nödvändig till 

skillnad från relationen med andra elever. Här tenderar det rådande relationella perspektivet 

att övergå till ett mer kategoriskt perspektiv då informanternas vetskap om elevers 

diagnostisering ligger till grund för deras bemötandestrategier.  

 

När den nya lagen trädde i kraft år 2014 (SFS 2014:456 kap 5 a §) klargjordes att särskilda 

anpassningar skyndsamt ska sättas in så fort tecken finns på att kunskapskraven inte nås. Men 

osäkerheten som uppfattades i informanternas svar kring rutiner och bemötande av 

beteendeproblem vittnar om att förvirringen kvarstår angående specialpedagogiska insatser i 

form av särskilda anpassningar. Kan skollagen anses vara bristfällig då den ej klargör för 

insatser gentemot de elever som uppvisar beteendeproblem men ändå lyckas nå 

kunskapskraven? Ska då de beteendeproblem som uppvisas redan i förskoleklass, där inga 

kunskapskrav råder, tillåtas fortgå? Denna studie har mynnat ut i denna diskrepans vilket kan 

vara av intresse för andra verksamma personer inom forskningsområdet. 

 

Haugs (1998) påstående att kommunens politiska styre avgör hur arbetet med 

specialpedagogiska insatser ser ut går emot informanternas indikationer på hur deras skolor 

resonerar kring ämnet. Informanternas svar visar istället på en sympatisering med Nilholms 

(2008) ståndpunkt som betvivlar detta faktum. Möjligen kan en liknelse med Aspelins teori 

om en generell övergång till relationsorienterade verksamheter i hela samhället även ses här. 

Detta eftersom informanterna inte uppgett någon specifik hanteringsplan angående 

beteendeproblem eller särskilda anpassningar oavsett politiskt styre i respektive kommun.  

9.2 Övergripande reflektion över studien  

Efter genomförd arbetsprocess har övergripande reflektioner kring studien uppkommit. Vid 

analysarbetet visade det sig att en del av forskningsöversikten inte var möjlig att applicera på 

resultatet i någon större utsträckning. Vår förhoppning var att Greenes (2011) CPS-modell 
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skulle vara mer etablerad i skolans verksamhet och att fler informanter skulle ange strategier 

liknande Greenes i bemötandet av elevers beteendeproblem. Dessvärre var det endast en av 

informanterna vars svar kunde sammankopplas med Greenes studie. Våra gemensamma 

reflektioner kring detta utfall landar i att orsaken kan vara den osäkerhet kring bemötande av 

beteendeproblem som i resultatet visade sig finnas på skolor. Vidare reflektioner mynnar ut i 

att osäkerheten kan grundas på bristande direktiv och utarbetade arbetsmetoder från ledning, 

vilket föranleder lärares egna kreativa nödlösningar på problemen. När lärare tvingas att på 

eget bevåg ansvara för att hitta lösningar i problemsituationer uppstår en osäkerhet eftersom 

ingen utarbetad plan finns på grund av bristande stöd från ledningen. 
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10 Konklusion 

10.1 Slutsats 

Utifrån denna studies resultat och analys synliggörs att lärares syn på beteendeproblem skiljer 

sig beroende på vilket beteendeproblem som diskuteras och även vilken orsaken till 

beteendeproblemet anses vara. I samtalen kring beteendeproblem som ligger till grund för 

insatsen av särskilda anpassningar är lärare försiktiga med att tillskriva eleverna problemet. 

Istället förespråkas ett relationellt perspektiv då lärarna menar att omgivningen är av stor 

betydelse och att arbetet bör ske förebyggande. Men under samma samtal kring uppkomsten 

av beteendeproblemet uttrycker ändå samtliga lärare att hänsyn måste tas till uppenbara 

orsaker såsom diagnoser. Genom att poängtera diagnosernas betydelser för insats av särskild 

anpassning anammar dessa lärare ett kategoriskt perspektiv. En majoritet bland studiens 

informanter uppger att de redan i förväg vet vilka särskilda anpassningar som ska sättas in i 

hanteringen av diagnostiserade elevers beteendeproblem. Således framstår varken det 

relationella perspektivet eller det kategoriska perspektivet som statiska utan skiftande 

beroende på i vilket sammanhang beteendeproblemet diskuteras. Detta innebär att båda 

perspektiven är nödvändiga. Endast en av informanterna var ytterst noggrann med ordval och 

uttryckte medvetenhet om de olika perspektiven under intervjun.  

 

Den rådande samhällsdebatten om att lärares upplevelser av en ökad arbetsbörda åsamkas av 

fler beteendeproblem i skolan kan däremot inte kopplas till denna studie. Trots att lärarna i 

studien uttrycker att arbetet inför insatsen av särskilda anpassningar är tidskrävande uppger 

ingen av informanterna en skarp negativ syn på beteendeproblemens förekomst. Däremot 

visar lärarna mer på acceptans av att situationen är dagens verklighet och en naturlig del av 

deras vardag i skolan. 

10.2 Vidare forskning 

Efter genomfört arbete med denna studie har några områden kunnat urskiljas som vi anser 

vara intressanta för vidare forskning. Två av informanterna nämnde lustbarn under sina 

intervjuer och hävdade att det var ett relativt nytt fenomen som uppdagats på senare år. 

Eftersom dessa benämndes vara en grupp elever som var inblandade i beteendeproblem men 

inte nödvändigtvis till följd av diagnoser eller problematiska hemförhållanden vore närmare 

studier av detta fenomen intressant.  

 

Om en liknande studie skulle genomföras under ett längre tidsspann vore observationer som 

kompletterande metod att föredra för en ännu mer fördjupad bild av lärares syn på och arbete 

med beteendeproblem. Även fler deltaganden från fler kommuner med olika politisk styrning 
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skulle eventuellt kunna ge ett mer generaliserbart resultat. Något som också vore intressant att 

undersöka är rektorernas resonemang kring specialpedagogiska insatser vid beteendeproblem. 

Där skulle den politiska aspektens samband med skolors arbete med beteendeproblem kunna 

studeras närmare och möjligtvis ge ett mer vinklat resultat. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Missivbrev 

Hej! 

 

Vi heter Anna och Maria och är två lärarstudenter som läser termin 6 på 

grundlärarprogrammet F-3 vid Uppsala universitet. I nuläget läser vi en kurs som heter 

självständigt arbete 1 vilken är en del av den utbildningsvetenskapliga kärnan för blivande 

grundlärare. Vi ska undersöka ett område vi finner intressant och vill lära oss mer om då vi 

upplever att utbildningen inte behandlar detta kunskapsområde tillräckligt. Ämnet vi valt är 

lärares syn på särskilda anpassningar gentemot beteendeproblem i klassrummet.   

 

Syftet med vår undersökning är att få fördjupad kunskap om verksamma lärares syn på 

särskilda anpassningar gentemot elever med beteendeproblem samt hur dessa anpassningar 

kan ta sig i uttryck i klassrummet. Vi är nyfikna på dina resonemang och reflektioner kring 

ämnet. Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men vill också 

gärna få hjälp av dig som verksam lärare. Därmed vill vi intervjua dig, som har utbildning, 

kunskap och erfarenheter som vi anser är värdefulla för oss och vårt arbete. 

 

Vi beräknar att intervjun kommer att ta ca 30–45 minuter och den kommer att bestå av ett 

antal öppna frågor och dokumenteras med hjälp av ljudinspelning. Med hänsyn till de etiska 

forskningsaspekterna så är deltagandet i denna intervju förstås helt frivilligt och du har 

möjlighet att avbryta ditt deltagande när som helst under intervjun. Dina svar kommer 

självfallet behandlas konfidentiellt och resultatet kommer endast att användas i denna studies 

undersökningssyfte. 

 

Har du någon fundering kring vårt arbete är du välkommen att höra av dig till oss eller till vår 

handledare. 

 

Hoppas vi ses! 

Med vänliga hälsningar, 

  

Anna von Zweigbergk 

073–9528326 

vonzweigbergk.anna@gmail.com 

Maria Brännström 

073–0778104  

signemaria91@hotmail.com  

 

 

Handledare:  

Sara Lindberg  

sara.lindberg@edu.uu.se  

mailto:vonzweigbergk.anna@gmail.com
mailto:signemaria91@hotmail.com
mailto:sara.lindberg@edu.uu.se
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Bilaga 2. Deltagandeblankett 
 
  
En studie om lågstadielärares syn på särskilda anpassningar 

gentemot beteendeproblem i klassrummet  
 

Vi är två lärarstudenter som läser termin 6 på grundlärarprogrammet F-3 och har nu påbörjat 

ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 

Uppsala universitet. Vi ska undersöka ett område vi finner intressant och vill lära oss mer om 

då vi upplever att utbildningen inte behandlar detta kunskapsområde tillräckligt. Ämnet vi valt 

är lärares syn på särskilda anpassningar gentemot elevers beteendeproblem i klassrummet.    

  

Syftet med vår undersökning är att få fördjupad kunskap om verksamma lärares syn på 

särskilda anpassningar gentemot elevers beteendeproblem samt hur dessa anpassningar kan ta 

sig i uttryck i klassrummet. Vi är nyfikna på dina resonemang och reflektioner kring ämnet.  

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men vill också gärna få 

hjälp av dig som verksam lärare. Därmed vill vi intervjua dig, som har utbildning, kunskap 

och erfarenheter som vi anser är värdefulla för oss och vårt arbete.  

  

Vi beräknar att intervjun kommer att ta ca 30 minuter och den kommer att bestå av ett antal 

öppna frågor. Med hänsyn till de etiska forskningsaspekterna så är deltagandet i denna 

intervju förstås helt frivilligt och du har möjlighet att avbryta ditt deltagande när som helst 

under intervjun. Dina svar kommer självfallet behandlas konfidentiellt och resultatet kommer 

endast att användas i denna studies undersökningssyfte.  

 

Jag har läst igenom informationen och bekräftar härmed mitt deltagande. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

Namn      Datum 

  

Anna von Zweigbergk 

073-9528326 

vonzweigbergk.anna@gmail.com    

  

Maria Brännström 

073–0778104   

signemaria91@hotmail.com  

  

Handledare:   

Sara Lindberg 

sara.lindberg@edu.uu.se  

mailto:vonzweigbergk.anna@gmail.com
mailto:signemaria91@hotmail.com
mailto:sara.lindberg@edu.uu.se
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Bilaga 3. Intervjuguide 

 

En studie om lågstadielärares syn på särskilda anpassningar 

gentemot beteendeproblem i klassrummet  
 

 Berätta om dig själv; utbildning, erfarenhet inom skolan, verksam just nu 

 

 Beskriv vad beteendeproblem i klassrummet är för dig? 

Kännetecken? Hur kan du urskilja ett sådant beteende? 

 

 Vad har du för erfarenhet av elever med beteendeproblem? (om du 

avgränsar dig till elever utan diagnos, vilka problem kan du urskilja då?)  

 

 Vad tror du det finns för orsaker till att vissa elever uppvisar 

beteendeproblem? 

 

 Beskriv hur du arbetar med/hanterar elever med beteendeproblem i 

klassrummet. Hur avgörs det att särskilda anpassningar krävs? Vilken typ 

av särskilda anpassningar kan sättas in? 

 

 Vilka resurser har du att tillgå vid särskilda anpassningar? 

 

 Hur upplever du eventuellt stöd från övrig personal och ledningsgrupp? 

 

 

 


