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Sammanfattning 

 

Syftet med föreliggande studie är att få en inblick i sex pedagogers upplevelser och hantering 

av utagerande beteende, ta reda på vilket pedagogiskt synsätt som tycks råda hos de 

intervjuade pedagogerna, samt undersöka möjliga orsaker till varför utagerande beteende hos 

elever uppkommer och utvecklas. Som arbetssätt används semistrukturerade intervjuer. Enligt 

föreliggande författares tolkning visade resultatet av studien att pedagogerna upplevde att en 

god föräldrasamverkan är viktig i arbetet med utagerande beteende hos elever. Pedagogernas 

perspektiv och förhållningssätt gentemot eleverna varierade. Samtliga av de fyra special- och 

resurspedagogerna undervisade utifrån ett relationellt perspektiv då de ansåg det viktigt att 

skapa långsiktiga lösningar för eleven och utgå från relationen mellan hem- och skolmiljö. De 

två grundskolepedagogerna undervisade istället utifrån ett kategoriskt perspektiv då de ansåg 

att deras brist på tid och kompetens inom det specialpedagogiska området istället medförde 

kortsiktiga lösningar för eleven. Dock var alla respondenter överens om att specialpedagogisk 

inkludering i undervisningssituationen är positivt både för eleven och för dess omgivning. 

Samtliga av informanterna använder sig också av olika samtalstekniker och 

värderingsövningar för att skapa ett lugnt klassrumsklimat. Informanterna och tidigare 

forskning delar en samstämd bild om att orsakerna till ett utagerande beteende kan vara 

många och svårbestämda, dock framkommer det att hemmiljön många gånger är en 

dominerande riskfaktor för uppkomsten av beteendeproblem. Definitionen av vad utagerande 

beteende innebär är också relativt samstämd medan emellertid forskningen visar ett betydligt 

bredare spektrum av uttrycket utagerande beteende. Kort kan definitionen beskrivas som 

”stökigt” beteende med samarbets- och anpassningssvårigheter. Merparten av pedagogerna 

anser att undervisningen måste individualiseras och göras till ”en skola för alla”, men både 

de intervjuade pedagogerna och forskningen är relativt eniga om att praktiken ofta inte 

överensstämmer med teorin.  
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1 0B0BInledning 

 

Många är de lärare som stundtals sliter sitt hår i förtvivlan efter att gång på gång ha konflikter 

med elever som beter sig på ett utagerande sätt. Det kan t.ex. handla om situationer där elever 

konsekvent vägrar att lyssna på tillsägelser, beter sig på ett aggressivt eller hotfullt sätt eller 

helt enkelt stör undervisningen vid upprepande tillfällen. Istället för att arbetstiden känns 

rolig, utvecklande och harmonisk, blir den istället ett stort stressmoment, där mycket tid kan 

gå åt till att bråka med eleven, ringa till föräldrar och gå på möten. Det kan vara svårt som 

pedagog att förstå varför eleverna beter sig på detta sätt samt svårt att veta vad man kan göra 

för att inte hamna i dessa konfliktsituationer. För vissa blir förtvivlan och känslan av 

maktlöshet så stor att de till slut byter yrke eller t.o.m. blir utbrända. Då vi som blivande 

pedagoger med all säkerhet kommer att stöta på denna typ av beteende hos elever i framtiden, 

vill vi genom detta arbete, skaffa oss kunskap och verktyg för att på bästa sätt kunna hantera 

dessa konfliktsituationer i framtiden och förhindra det värsta från att hända. Vi hoppas även 

att den kan vara till hjälp för andra pedagoger som vill ha mer kött på benen när det gäller 

förståelse av och tips om ämnet ”utagerande beteende hos elever”, för att på bästa sätt kunna 

inkludera och hjälpa dessa elever i undervisningen.  

 

Begreppet ”utagerande beteende hos elever” ligger inom området för specialpedagogik, där 

speciellt två perspektiv råder, det relationella och det kategoriska perspektivet. I det 

relationella perspektivet arbetar skolan på både individ, grupp och organisationsnivå för att 

hjälpa eleven i svårigheter. Här används långsiktiga lösningar och orsaken till problemet ses 

som ett samspel mellan elev och miljö. Det kategoriska perspektivet innebär istället att 

elevens problem anses individbundna och medfödda. Åtgärderna innebär kortsiktiga lösningar 

och den specialpedagogiska hjälpen ges ofta avskiljd från den vanliga undervisningen 

(Persson, 2001). Andersson (1999) påpekar att det råder en stor skillnad mellan praktiken i 

skolan och formuleringarna i styrdokumenten. Hon får medhåll av Emanuelsson, Persson & 

Rosenqvist (2001) som menar att det kategoriska perspektivet är det rådande synsättet i 

praktiken, även fast det relationella perspektivet är det som styrdokumenten förespråkar 

(Skolverket, 1998). Här står att läsa, att stödet till elever i behov av särskilt stöd i första hand 

ska ges i den klass eleven tillhör. Dock menar Andersson (1999) att det finns begränsade 

möjligheter ute i skolorna vad gäller att forma undervisningen så att den blir anpassad efter 

varje elevs förutsättningar och behov. En stor fråga handlar också om resurser och ekonomi 
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på skolorna. Det krävs ett stort engagemang av både skola, ledning och lärare för att förändra 

innehåll och upplägg.  

 

Då vi vill undersöka individers upplevelser och erfarenheter, kommer vi att använda oss av 

kvalitativa intervjuer för att försöka konkretisera frågan hur pedagoger hanterar och bemöter 

utagerande beteende hos elever, samt studera tidigare forskning. Vi kommer också förklara 

centrala begrepp, utifrån hur dem definieras i litteraturen som figurerar i vårt arbete såsom ”en 

skola för alla”, ”integrerat synsätt” och ”inkluderande synsätt”. I vår studie utgår vi från sex 

intervjuade pedagoger som undervisar elever i åldrarna 11-15 år. Eftersom vi upplever att 

mycket forskning är skriven om barn i de tidiga åldrarna och vi studerar till att bli pedagoger 

för grundskolans senare år, passar denna åldersgrupp vår studie bra.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka hur sex pedagoger upplever och hanterar utagerande 

beteende hos elever i åldrarna 11–15 år i undervisningssituationen och därtill även undersöka 

vilket pedagogiskt synsätt som tycks råda hos de intervjuade pedagogerna. Vi vill också 

undersöka möjliga orsaker till varför utagerande beteende hos elever uppkommer och 

utvecklas. 

 

Frågeställningarna som ska besvaras i arbetet är: 

 

1 Vilket pedagogiskt synsätt tycks råda hos de intervjuade pedagogerna i hanteringen av elever 

som uppvisar utagerande beteende? 

2 Hur säger sig pedagogerna hantera elever som uppvisar ett utagerande beteende i 

undervisningssituationen?  

3 Vilka orsaker, anser pedagogerna, tycks kunna ligga bakom uppvisandet av utagerande 

beteende hos elever? 

 

1.2  Arbetsfördelning 

Vi har tillsammans gjort, sammanfattning, förord, inledning, syfte och frågeställningar, 

tidigare forskning samt centrala teorier. Vi har även genomfört intervjuerna tillsammans, gjort 

metod, informationsblad, intervjuguide, framtida forskning samt diskussions- och analysdel 

gemensamt. I resultatdelen har vi delat upp arbetet på följande sätt: Sara: föräldrasamverkan, 
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pedagogernas perspektiv och förhållningssätt, metodik/hantering. Caroline: transkription av 

samtliga intervjuer, stöd och samarbete, process, situations- och åldersbundet beteende samt 

”en skola för alla”.  

 

1.3        Avgränsningar 

Vi ämnar fokusera på skolsituationen för elever i åldrarna 11–15 år som inte har biologiskt 

betingade tillstånd såsom vissa läs– och skrivsvårigheter eller elever som har motoriska och 

perceptuella svårigheter. Vi skulle kunna använda oss av begreppet elever i behov av särskilt 

stöd och får så göra när vi undersöker rapporter och styrdokument från Skolverket, eftersom 

utagerande beteende ingår i den kategorin. Det skulle i så fall innebära en omfattande generell 

undersökning eftersom alla elever ska få den hjälp och det stöd som deras förutsättningar 

kräver oavsett om eleven har ett fysiskt handikapp, koncentrationssvårigheter eller 

psykosociala problem. Begreppet beteendeproblem är ofantligt stort och omringar många 

olika områden varav utagerande beteende är en liten del. För att begränsa det här arbetet har 

vi valt att fokusera på utagerande beteende hos elever, vilket innefattar beteende hos elever 

som inte klarar av den vanliga undervisningssituationen på grund av att beteendet kan präglas 

av aggressiva och frustrerande utbrott samt emotionella problem.  
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2  Bakgrund 

2.1   Skolpolitisk bakgrund 

 

Styrdokument 

Vi har studerat de styrdokument som är aktuella för vårt syfte, dvs. hur skolan ska gå tillväga 

för att hjälpa och hantera elever som uppvisar ett utagerande beteende, som i styrdokumenten 

får gå inom ramen för elever med särskilt behov av stöd. De elever som är i behov av särskilt 

stöd kan ha fysiska, psykiska eller andra åkommor som gör att de måste få extra hjälp i 

skolan, så att de kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov. Nedan följer de 

texter som visar hur skolan ska gå tillväga för att hantera elever i behov av särskilt stöd: 

  

ULäroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94: 

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande 

och kunskapsutveckling. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever 

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

Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.  

(Utbildningsdepartementet, 1994 s 4) 

 

UGrundskoleförordningen: 

 

Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens 

vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att eleven kan ha 

behov av särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att 

behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver 

särskilt stöd, skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram 

utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur 

de skall tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och 

utvärderas.  (Utbildningsdepartementet, 1994) 

 

5 § Särskilt stöd skall ges till elever med behov av 

specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i första hand 

ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör (a.a.) 
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Disciplinära åtgärder 

 

9 § Om en elev uppträder olämpligt eller gör sig skyldig till 

en mindre förseelse, skall läraren uppmana eleven att ändra 

sitt uppförande. Om detta inte hjälper skall läraren kontakta 

elevens vårdnadshavare. 

 

Läraren får visa ut en elev från undervisningslokalen för högst 

återstoden av pågående undervisningspass eller låta eleven 

under uppsikt stanna i skolan högst en timme efter skoldagens 

slut. 

 

10 § Om en elev fortsätter att uppträda olämpligt eller gör sig 

skyldig till upprepade förseelser eller en allvarligare 

förseelse, skall saken dels anmälas för rektorn, dels 

hänskjutas till elevvårdskonferensen. Konferensen skall efter 

kontakt med elevens vårdnadshavare försöka få eleven att bättra 

sig genom åtgärder som är avpassade efter elevens individuella 

förhållanden.  (a.a.) 

 

2.2  Centrala begrepp 

2.2.1  ”En skola för alla” 

När 1980 års läroplan (Lgr80) utformades infördes begreppet ”en skola för alla” vilket 

innebär att alla elever ska ha samma tillgång och förutsättningar till en god och meningsfull 

skolgång. Skolan ska sträva efter individualisering och vidareutveckla alla elevers förmågor 

till lärande. För det krävs det att skolan tillhandahåller en god och skapande inlärningsmiljö. 

De elever som har svårare i skolan ska få den hjälp de behöver och i möjligaste mån ska 

skolan sträva efter att inte särskilja de eleverna från sina respektive klasser eller grupper 

(skolverket, 1998). Hur fungerar då detta i praktiken? Kan alla elever gå i samma klass? 

Enligt Andersson (1999) är tanken god att skolan är till för alla barn, där inga elever får 

segregeras ut från gruppen för att de anses vara avvikande. Själva grundtanken till ”en skola 

för alla” härstammar från värderingar som att alla har lika mycket värde. Författaren menar 

dock att det finns begränsade möjligheter ute i skolorna vad gäller att forma undervisningen 

så att den blir anpassad efter varje elevs förutsättningar och behov. En stor fråga handlar även 

om resurser och ekonomi på skolorna. Det krävs ett stort engagemang av både skola, ledning 

och lärare för att förändra innehåll och upplägg. Därmed blir en enkel lösning att tillsätta 

specialpedagogiska insatser och ger på så sätt både utrymme för eleven i behov av stöd, och 

ett större utrymme för lärande för resten av klassen. Samma författare menar också att skolan 

måste utgå från varje elevs förutsättningar, en del kanske mår bra av att särskiljas från klassen 

och får på så sätt ett bättre skol – och lärandeklimat medan andra elever mår bäst av att få den 

hjälpen de behöver i klassen. 
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2.2.2  Integrerat synsätt 

Begreppet ”integration” började användas på 1960–talet när alla segregerade elever från andra 

skolformer skulle gå i den vanliga skolan istället, de skulle integreras med de ”normala” 

eleverna som var ett gammalt förlegat uttryck (Persson, 2001). Enligt Skolverkets rapport 

(1998) om elever i behov av särskilt stöd definieras begreppet i en OECD - rapport som  

”den process som maximerar interaktionen mellan handikappade och ickehandikappade 

elever” (s21).  Skolverket (1998) menar att en vanlig tolkning av begreppet integrering är att 

eleven tillhör och är integrerad i sin ordinarie klass men kan ändå få undervisning som är skild 

från den vanliga klassen. Andersson (1999) menar att skolans krav och förväntningar på elever 

kräver att eleverna är lika varandra och därför medför olikheter problem. Styrdokumenten 

säger en sak medan praktiken menar en annan. Samma författare menar att det finns två skäl 

till att elever segregeras. Det ena är att pedagogerna vill underlätta och hjälpa eleven och det 

andra är att man vill underlätta och hjälpa klassen, alltså bli av med moment som stör den 

vanliga undervisningen. Andersson är av den åsikten att skolan inte passar för alla barn på 

grund av stora klasser, höga prestationskrav och en miljö i skolan som är orolig och stel. Dessa 

faktorer får elever som har behov av en lugn och trygg miljö att må bättre i en mindre grupp 

där de får synas och får den hjälpen de behöver. Kraven är ofta även lägre och tempot lugnare 

vilket i sin tur kan bidra till ökat självförtroende för eleven, men det kan lika väl bidra till en 

sämre självkänsla. Andersson anser att om skolan inte kan ge eleverna en rättvis skolmiljö, mår 

eleverna som har det svårt bättre i en segregerad skolgång.  

2.2.3  Inkluderande synsätt 

Det ”inkluderande” synsättet intar ett relationellt perspektiv där undervisningen ska ske i 

klassen och inga elever ska sorteras bort. Gränsen mellan specialpedagogik och den vanliga 

undervisningen suddas ut och alla lärare ska i princip ha den kompetensen som krävs för att 

undervisa alla barn. Det inkluderande synsättet prioriterar samvaro i klassen och att alla ska 

känna sig delaktiga. Skillnader mellan elever godtas och lärarna undervisar utifrån den 

tanken. Förespråkarna för det inkluderande synsättet kritiserar begreppet integrering då det 

betyder att ”släppa in någon som står utanför” (Skolverket, 1998). Enligt Persson (2001) fick 

begreppet fotfäste i USA på 1980 – talet och kan ersätta tanken på integration. Samme 

författare menar att det inte bara är skolans ansvar att inkludera alla elever utan också 

samhällets och utbildningsväsendets uppgift att skapa förutsättningar så att alla elever kan få 

känna delaktighet och solidaritet med varandra. Ingen elev ska exkluderas ur gemenskapen. 
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Sahlin (1997) menar istället att en inkluderande lösning inte alltid är det bästa för eleven och 

refererar till Bjurman-Andersson och Karlsson (1993) som har intervjuat elever särskiljda från 

den ordinarie klassen där frågan var: hur dessa elever ser på sig själva? De flesta av eleverna 

kände att de dög och var nöjda med sig själva. Många hade krävt att få bli omplacerade men 

kände att ingen hade lyssnat på dem och självförtroende var bättre nu än före omplaceringen. 

Ingen av eleverna hade något socialt liv i skolan vilket särskiljandet kanske bidrog till.  

 

I ett pressmeddelande från Linköpings universitet, beskriver Karlsson (2008), som har 

studerat fem pojkar på grundskolenivå i speciella undervisningsgrupper, hur den svenska 

skolan avskiljer elever istället för att inkludera dem. Formellt sett tillhör eleverna klassen men 

i praktiken ser det annorlunda ut. Barnen undervisas heltid i andra byggnader och är inte 

delaktiga i den dagliga verksamheten på skolan. Hon menar att eleverna definieras som 

problem istället för att deras styrkor lyfts fram och anser att det är ett problem för samhället, 

ett ideal som vi måste eftersträva. Om inte samhället gör det riskerar dessa barn att för alltid 

bli stämplade som avvikare. Alla elever ska vara delaktiga i skolan och inkludering är ett 

starkt ideal att följa där skolan inte vill särskilja elever men ändå pekas de ut.   
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1B1B3   Tidigare forskning 
 

I vår genomgång av tidigare forskning konstaterar vi att det finns många olika perspektiv på 

beteendeproblem hos elever och att författarna till tidigare forskning använder sig av många 

olika begrepp. En del använder sig av beteendeproblem, andra av beteendestörningar och i 

viss formalia benämns eleven som problemet, men forskning visar att problemet har sina 

orsaker i olika riskfaktorer som vi kommer att belysa senare i arbetet. Vi kommer i detta 

kapitel lyfta fram flera olika synsätt på vad utagerande beteende är, hur det kan uppkomma 

och utvecklas samt olika metoder pedagoger kan använda sig av i arbetet med utagerande 

beteende hos elever.  

3.1 Vad innebär uttrycket utagerande beteende? 

Att försöka definiera uttrycket ”utagerande beteende” är inte lätt då definitionerna är ganska 

vaga och begreppsbestämningarna utgår ifrån vad samhället anser definiera som normalt och 

avvikande. Detta har förändrats med tiden och ser annorlunda ut beroende på i vilken kontext 

och miljö individen befinner sig i. Enligt Skolverket (1998) ingår utagerande och aggressiva 

barn inom gruppen för beteendestörningar där barnens beteende är avvikande.  

 

Om normalitetsbegreppet och dess problematik skriver Andersson (1999) att utrymmet för att 

få vara annorlunda i samhället är väldigt litet utan att bli sedd som en avvikare och de som 

håller sig inom ramarna för vad som betraktas som normalt kan glänsa sig i andras olycka och 

avvikelse. Samma författare frågar sig hur samhället skulle se ut om alla var likadana och 

normala. Inom skolans värld ska allas lika värde förespråkas oavsett vem du är, men det som 

vi inte förstår betraktar vi som avvikande och onormalt. För att citera författaren ”Det är 

genom skillnader som vi får information om oss själva, om verkligheten och om andra” 

(Andersson, 1999, s. 47). 

 

Ett utagerande beteende låter förstå det aggressiva och utmanande i beteendet, som utförandet 

av fysiska handlingar som på något sätt bryter mot det normgivande i miljön som eleven 

vistas i. Andra benämningar på beteendeproblem är: normbrytande beteende, antisocialt 

beteende samt uppförandestörning och syftar på både aggressiva och icke – aggressiva 

beteenden som t.ex. kan vara att vandalisera eller stjäla saker (Andershed & Andershed, 

2005). Ett utagerande beteende kan enligt Ogden (1991) beskrivas som att beteendet hos 

eleven upplevs som utmanande på ett hotande och besvärande sätt både för omgivningen och 
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för eleven som uppvisar beteendet. Beteendet kan ha sociala och känslomässiga grunder och 

även andra beteendemässiga problem som kan utmynna i samarbetssvårigheter, 

anpassningssvårigheter, emotionella problem samt psykiskt betingade inlärningshämningar. 

Ett utagerande beteende kan enligt Goldstein et al (2004) definieras på många sätt och det 

beror på flera omständigheter då en orsak är att det råder bristande enighet om vad mental 

hälsa eller beteendeproblem innebär. Andra orsaker kan vara olika typer av mätproblem samt 

olika utgångspunkter från teoretiska referensramar och perspektiv i bedömningen. Goldstein 

et al (2004) menar också att det finns olika kategorier av elevaggression, t.ex. bus, störande 

beteende, svordomar, vägran, brott mot regler, vandalism, slagsmål och fysiska hot. Även 

sexuella trakasserier, gruppaggression, misshandel av pedagoger, okontrollerat beteende och 

översitteri tillhör denna kategori av aggression.  

 

Det finns enligt Ogden (1991) flera olika faktorer som påverkar vad som accepteras när det 

gäller beteende, t.ex. vad som räknas som åldersspecifikt och utvecklingsrelaterade men också 

tids - och situationsbestämda normer. Det är även viktigt att som pedagog tänka på att det 

finns tillfällen då alla elever uppvisar beteendeproblem. Detta är t.ex. när eleven utsätts för, 

hög grad av stress, situationsbestämda kriser eller konflikter. Enligt Erling & Hwang (2001) 

brukar utagerande beteenden förändras med åldern, det kan t.ex. röra sig om perioder när barn 

testar gränser och trotsar regler och krav från familj, skola och samhället i övrigt. Författarna 

menar också att elever som uppvisar beteendeproblem ofta har andra typer av psykosociala 

svårigheter och är oftare deprimerade samt tenderar i större utsträckning att begå självmord. 

 

De allra flesta beteendeproblem hamnar i kategorin ”disciplinproblem” medan endast ett fåtal 

problem hamnar i kategorin ”allvarliga beteendeproblem”. Spektrumet över beteendeproblem 

är därför mycket brett och innefattar allt från skoltrötthet till våld. Beteendeproblem verkar 

även vara ett urbaniseringsproblem och flertalet elever med detta problem är pojkar. Ca 10 – 

20 % av alla Sveriges elever anses enligt Ogden (1991) ha någon form av beteendeproblem 

och hälften av dessa rapporteras ha utagerande som det dominerande problemet. Mer än 

hälften av dessa problem anses vara lätta och den andra delen anses vara medelsvåra till svåra.  

Men vem är det då som bestämmer om en elev är stökig eller besvärlig? Steinberg (1993) 

menar att detta är en fråga om definitioner och inställning. I en viss klass uppmuntrar kanske 

pedagogen eleverna till att ha egna åsikter, tänka kritiskt och ifrågasätta vad de får lära sig 

medan en annan pedagog inte tillåter något av detta, utan endast vill ha elever som gör vad 
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man säger åt dem. Då uppfattar istället de elever som här ifrågasätter och har åsikter, som 

besvärliga och kanske t.o.m. även utagerande.  

 

3.2   Möjliga orsaker till ett utagerande beteende 

Erling & Hwang (2001) menar att det är många riskfaktorer, såsom individuella, psykosociala 

och samhälleliga som samverkar med varandra och påverkar i sin tur om eleven kommer 

utveckla och uppvisa beteendeproblem. Vissa av de individuella riskfaktorerna är ärftliga som 

hyperaktivitet, kognitiva svårigheter och problem att tolka sociala faktorer runt omkring sig. 

Om eleven har ett temperament som karakteriseras av impulsivitet och aggressivitet så kan 

det bidra till utvecklandet av beteendeproblem. De psykosociala riskfaktorerna innefattar 

nätverket runt familjen och elevens uppväxtförhållanden. Faktorer som konflikter, 

misshandel, brist på uppfostran och empati kan leda till en antisocial utveckling. Samspelet 

mellan barn och föräldrar är centrala faktorer och om det missköts kan det lägga grunden för 

beteendeproblem. Hur samhället påverkar barn och ungdomar till att utveckla 

beteendeproblem är inte helt klart utan det har snarare framkommit att samhället har en 

indirekt påverkan, då det i vissa segregerade bostadsområden med stora ekonomiska 

avvikelser finns en större risk att utveckla beteendeproblem. Dessa riskfaktorer samverkar 

med varandra och påverkar barnet i hög grad. Lisbeth Henricsson, specialist i pedagogisk 

psykologi och neuropsykologi, menar att ju fler riskfaktorer som inkluderas i ett barns liv 

desto mer dubblas risken för utvecklandet av utagerande beteenden (Henricsson, 2006).  

 

Grandelius (1999) menar att det är viktigt att som pedagog ha synsättet att elever inte är 

stökiga eller bråkiga, utan istället beter sig så ibland. Han menar även att ”ett beteende går att 

åtgärda, det får vi aldrig ge upp hoppet om” (s. 162).  En orsak till utagerande beteende kan 

helt enkelt vara vanligt trots. När en elev trotsar är det för att den behöver opponera sig, 

försöka bevisa sin självständighet och göra sig synlig. Detta är vanligt i speciella perioder i 

livet, t.ex. i tonåren. Alla barn behöver testa sina vingar för att kunna upptäcka om de bär. Då 

de upplever att de inte får utlopp för detta i hemmiljön, tar de istället ut denna trots 

varsomhelst de kan och ofta blir det då i skolmiljön. Grandelius (1999) påvisar också att 

många elever har fått lära sig genom livet, att uppmärksamhet, även om den är negativ, är 

något som mest fås när de beter sig illa. Kanske är det ett barn som kräver ovanligt mycket 

uppmärksamhet, både i hemmet och i skolan. Föräldrarna och pedagogen upplever att de 

kanske varken hinner eller orkar ge barnet den uppmärksamhet den behöver och ignorerar helt 

enkelt barnets behov av detta. Som respons reagerar barnet på ett negativt sätt genom ilska 
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eller ”hyss”. Då de märker att de då får uppmärksamhet, leder detta till att barnet tror att ett 

negativt uppförande är det bästa sättet att få uppmärksamhet på, då är det i alla fall någon som 

ser dem. Vidare menar författaren att barn inte föds till att bete sig på det här sättet, det är 

något de formas till. De vet inte vad som är rätt och fel, endast av den anledningen att ingen 

har ansträngt sig för att lära dem det. Likt föregående författare instämmer Henricsson, (2006) 

att barn ofta blir arga och visar ilska istället för att visa att de är rädda, ledsna och känner sig 

svikna och övergivna, men vuxna orkar inte alltid se orsaken bakom vreden.  

 

Andershed & Andershed (2005) talar om olika faktorer som kan innebära en risk för 

utveckling av ett normbrytande beteende och inom familjens ram kan det utlösas av 

skilsmässa mellan föräldrar, om barnet växer upp med ensamstående föräldrar och detta 

verkar särskilt tydligt för pojkar då de inte har en fadersgestalt att anknyta till. Faktorer som 

också påverkar barnet är olika splittringar i familjen där våld och misshandel figurerar och 

barnet kan då imitera sina föräldrars beteenden eller uttrycka sin ilska vid fel tidpunkt och vid 

fel sammanhang. Skolmiljön är också en riskfaktor då dåligt organiserade skolor med brist på 

normer och regler påverkar barnet negativt och följden blir att barnet inte känner någon glädje 

i skolan och ambitionsnivån blir låg. 

 

Erling & Hwang (2001) talar om gruppkonstellationer då kamratgrupper oftast förändras 

under ungdomstiden. Från att vara homogena grupper av samma kön så bildas det mer 

könsblandade grupper där ungdomarna har möjlighet att pröva olika roller och beteenden. 

Författarna menar att grupptrycket oftast är en inre önskan att vara och efterlikna någon 

annan. De ungdomar som är bra på att hantera situationer och har sociala färdigheter är 

populära, medan ungdomar med aggressivt utagerande beteende ofta hamnar i skymundan 

och anses förstöra och blir utfrysta. Detta kan bidra till att de söker sig till likasinnade 

kamrater med samma temperament. Att inte få vara med i gruppen kan få negativa följder för 

den emotionella utvecklingen och ökar risken för beteendeproblem och problem i skolan. När 

ungdomstiden är över ska ungdomen lämna skolan, lämna familjen för att pröva sina egna 

vingar och integreras i en ny värld med eget boende, arbete och kanske skapa sig ett helt nytt 

socialt liv. Många upplever detta som kaotiskt och omvälvande och begrepp som 

”ungdomsproblem” och ”ungdomskriminalitet” vittnar om att den här tiden upplevs som 

jobbig. När ungdomar kommer i puberteten sker det enligt Hwang & Nilsson (1995) många 

förändringar, både kroppsliga, kognitiva och sociala förändringar och är förmodligen den 

period i livet som är mest komplicerad och utmanande för människan.  
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3.3    Metoder för hantering av utagerande beteende hos elever 

Andersson (1999) har gjort en studie av intervjuade pedagoger där det framgår att det är svårt 

att bemöta och kontrollera elever vars beteende är utagerande i klassrummet. De anser att 

deras kunskaper inte räcker till för att bemästra situationerna i praktiken. De anser även att 

lärarrollen har fått en mer fostrande karaktär än som tidigare när arbetet var mer 

kunskapsinriktat. Vi kommer nu att utgå från Henricssons avhandling från 2006, en studie om 

barn med utagerande beteenden, där forskaren har följt och studerat 32 klasser från årskurs 1-

6. Enligt Henricsson är pedagogens förhållningssätt till eleven grunden till en bra relation, 

vilket bl.a. kommer att belysas i detta avsnitt. 

 

3.3.1   Pedagogers förhållningssätt gentemot elever 

Elever har med sig egna erfarenheter, upplevelser och minnen när de kommer till skolan och 

oavsett hur det påverkar eleven måste skolan, pedagoger och arbetslag finna lösningar och 

förhållningssätt som underlättar och hjälper eleven. Henricsson (2006) nämner en kedja som 

är en process av planering, genomförande, avslutande och utvärdering där pedagogen behöver 

finnas till hands och hjälpa eleven med det som eleven behöver utveckla i den här kedjan. 

Utagerande elever har oftast svårt med den emotionella självregleringen och behöver ha 

strukturerat arbete. Enligt Henricsson som i sin tur refererar till Greenwood & Miller (1994) 

är det viktigt att som lärare ha ett humanistiskt förhållningssätt till eleverna vilket innebär 

uppmuntran, flexibla regler, kommunikation, personlig relation, respekt och positiva attityder. 

Även Ogden (1991) instämmer i detta och menar att det relationella perspektivet och 

pedagogens inställning till elever med utagerande beteende är viktiga faktorer när 

pedagogerna ska hjälpa eleven. Om dessa faktorer tas i beaktande i undervisningssituationen 

minskar också utagerande beteenden hos elever. När pedagoger hamnar i onda cirklar behöver 

de, enligt Henricsson fokusera på hur eleverna bemöts, hur det negativa kan vändas till det 

positiva och hur pedagoger kan hjälpa varandra att bryta dessa onda cirklar. Det som lägger 

grunden till en bra relation med eleven är en trygg anknytning och enligt samma författare har 

mer än var tredje elev ingen anknytning hemifrån. Hon liknar relationen vid en triangel där 

anknytningen är grunden, därefter beröm och uppmuntran och till sist gränssättning. En lärare 

som börjar sätta gränser utan att en relation finns skapar bara mer frustration och 

motsättningar hos eleverna. Henricssons egen utgångspunkt vad gäller förhållningssätt 

gentemot alla elever är:  
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Varje barn, varje människa gör i varje givet ögonblick 

så gott han/hon förmår… efter sin bästa förmåga… just 

då (föreläsning 2008-04-08, Furulundsskolan i 

Halmstad)    

 

För att bryta trenden av dåligt beteende hos en elev är det viktigt, enligt Grandelius (1999), att 

försöka uppmuntra och förstärka deras bra beteende. Pedagoger måste även försöka gå bakom 

”kulisserna” och försöka se elevens motiv för att förstå och kunna hjälpa eleven. I Lindell & 

Hartikainen (2001), uppmuntrar författarna pedagoger att ha fasta ritualer för 

gruppen/klassen, arbeta mycket praktiskt med värdegrunden, moral och etik, ha tydliga och 

bestämda gränser och ge mycket beröm och positiv kontroll när eleverna gör något bra.  

 

3.3.2   Metodik 

Webster-Stratton (2004), ger exempel på tydliga sätt att förebygga och behandla dåligt 

beteende hos eleverna. T.ex. anser hon det vara mycket viktigt att pedagogen är tydlig när det 

gäller regler i klassrummet, dessa ska vara konkreta och vara synligt uppsatta i klassrummet 

och de ska också vara skapade tillsammans med eleverna. Placering av eleverna i 

klassrummet bör också övervägas noggrant, speciellt lättdistraherade elever bör sitta nära 

läraren. För många elever, speciellt de med diagnoser som ADHD, DAMP osv., kan skolan 

kännas mycket rörig, det är många intryck och nya saker som ständigt händer. Därför är det 

också viktigt att etablera förutsägbara rutiner och planera för övergångar. På detta sätt är 

eleverna mentalt förberedda när en ny aktivitet sätts igång. För de barn som har svårt att sitta 

stilla en längre stund, kan ett så kallat rörelseområde upprättas, dock är det viktigt att 

bestämmelserna kring detta är klara och lätta att följa. Att använda sig av positiva och artiga 

uppmaningar istället för att ge kritik eller sätta negativa etiketter är även det ett mycket 

kraftfullt verktyg när det gäller beteendekorrigering. För att vinna elevens förtroende kan 

pedagogen använda sig av alternativ och valmöjligheter för eleven. När denne får makten att 

själv få välja vad den ska göra skapas ett temporärt maktskifte mellan elev och pedagog. När 

eleven märker att läraren respekterar dennes beslut, blir den troligen också mer 

samarbetsvillig vid andra tillfällen. Att ge ansvar och visa tillit till eleven skapar även det en 

chans för eleven att växa och vilja bete sig väl. 
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De barn som mest behöver kärlek, frågar efter den på de minst 

kärleksfulla sätten; samma sak kan sägas om de barn som är i 

störst behov av uppmärksamhet, beröm och uppmuntran. 

(Webster-Stratton, 2004, s. 88) 

 

Vilka typer av konsekvenser fungerar då bäst när det gäller att korrigera ett dåligt beteende? 

Enligt Webster-Stratton (2004) behöver inte konsekvenser vara stränga för att vara effektiva. 

Ibland kan det räcka med att ignorera dåligt beteende, använda sig av icke-verbal och verbal 

omdirigering, påminnelser eller varningar. Räcker dock inte detta kan negativa konsekvenser 

bli nödvändiga. Dessa ska vara omedelbara, åldersadekvata, icke-bestraffande, icke-

konfrontativa och korta. De ska skräddarsys efter det speciella tillfället och får aldrig vara 

psykiskt eller fysiskt skadande för barnet, inte heller generande eller förödmjukande. Istället 

ska de ges respektfullt, vänligt men bestämt, i ett ej affektfullt tillstånd. Det är även viktigt att 

pedagogen ger eleven tillfälle att lära sig ett nytt och positivt beteende och vara snabb med att 

uppmärksamma detta.  

 

3.3.3  Föräldrasamverkan 

Enligt Webster-Stratton (2004) finns det övertygande belägg för fördelarna med att engagera 

föräldrarna i elevens lärande. Detta visar sig både i barnets sociala kompetens, framgångar i 

studierna samt skolans kvalitet. De lyckas alltså inte bara bättre i skolan, utan även allmänt i 

livet. I några framåtsträvande skolor erbjuds det nu kurser för föräldrar att bli medhjälpare i 

klassrummet, resursrum, föräldrautbildning och speciella kurser för att lära barnen lämpliga 

sociala färdigheter, strategier för självkontroll och problemlösning. Men trots de positiva 

bevisen på samverkan mellan hem och skola, är det många skolor idag som inte tar tillräckligt 

med hänsyn till detta. Detta kan dock både ligga på pedagogens och föräldrarnas ansvar. För 

detta kan det finnas många orsaker. En kan t.ex. vara att pedagogen inte anser sig ha 

tillräckligt med tid för att lägga den på samverkan med elevernas familjer, pga. stress orsakad 

av mycket klassrumsarbete. De kan även anse sig ha en för stor klass för att ens ha tid att ägna 

sig åt den enskilda eleven och då än mindre åt samverkan med hemmet. En annan orsak kan 

vara missförstånd mellan pedagoger och föräldrar, föräldrarna kanske inte vet hur mycket de 

borde engagera sig och känner ibland att de saknar kunskaper för att kunna hjälpa sina barn i 

skolarbetet, medan då pedagogen uppfattar föräldrarna som oengagerade och ointresserade. 

Det kan även handla om att föräldrarna har en utländsk kultur och saknar de språkfärdigheter 

som behövs för att kunna kommunicera på ett tillfredställande sätt med skolan. Vinsterna av 
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ett lyckat samarbete mellan hem och skola kan leda inte bara till en bättre skolgång för eleven 

utan också en mindre stressad och mer uppskattad vardag för pedagogen.  

 

Det finns många olika vägar att gå för att främja en god föräldrasamverkan enligt Webster-

Stratton (2004); skicka ett introduktionsbrev innan skolstart, skicka hem positiva 

meddelanden och ringa positiva telefonsamtal, skicka hem veckobrev, ha ”öppna luncher” 1-2 

gånger i veckan där föräldrarna kan komma och prata med pedagogen, göra hembesök och ha 

föräldrautbildningsgrupper. Det är också viktigt att alltid vara ärlig, tydlig och våga tala ut, 

vara flexibel och välkomnande, använda ”jag-budskap” istället för ”du-budskap”, visa omsorg 

och be om återkoppling. Pedagoger som lyckas behålla lugnet och fokusera på positiva 

lösningar istället för att bli arg och bara se problemen tenderar att skapa mer lyckade möten 

där goda relationer kan uppstå. 

 

3.4  Segregering eller integrering av elever? 

Mycket av tidigare forskning är skrivet under senare del av 1990-talet och början av 2000-

talet. Då vi ämnar undersöka hur den senaste forskningen ser ut idag, kommer vi att 

presentera en aktuell doktorsavhandling från 2007, Dennis Groth, ”Uppfattningar om 

specialpedagogiska insatser – aspekter ur elevers och speciallärares perspektiv”, vilken 

utgår från elever i årskurs 5-9.  

  

Dennis Groth, lektor i pedagogik vid institutionen för pedagogik och lärande, Luleå tekniska 

universitet, har studerat en verksamhet som han benämner en segregerad integrerad 

verksamhet dvs. där eleven lämnar klassen för att få enskild undervisning. Groth har gjort en 

förhållandevis liten undersökning som utgår från tre speciallärare och sex elever från tre olika 

kommuner. Enligt honom själv kan inte resultatet dra några generella slutsatser om hur det ser 

ut i alla svenska skolor, men han refererar till Haug (1998) som menar att den segregerade 

integrerade verksamheten är den vanligaste förekommande verksamheten i de svenska 

skolorna. Groths studie visar på att den specialpedagogiska åtgärdsstrukturen påverkar 

eleverna negativt då de får utstå kommentarer från andra, de upplever sig själva som avvikare 

men upplever ändå att den specialpedagogiska undervisningen är bra för deras lärande. 

Speciallärarna försöker bygga upp dessa elevers självkänslor och menar att den individuella 

handledningen som eleverna får är det bästa stödet för elever i behov av särskilt stöd. Groth 

menar vidare att speciallärarnas patologiska syn på elever med läs- och skrivsvårigheter och 

den specialpedagogiska traditionen överförs till eleverna vilket medför att de får en patologisk 
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syn på sin egen problematik. Groths resultat tyder på att pedagoger bär en patologisk syn på 

dessa elever, medvetet eller omedvetet. Resultat visar även på att segregeringen av elever och 

problemen med för stora klasser och en hög inlärningstakt existerar i högsta grad. Det tyder 

alltså på att den specialpedagogiska åtgärdsstrukturen, i detta fall den segregerade integrerade 

verksamheten påverkar eleverna i negativ bemärkelse, men enligt Groth behöver inte orsaken 

bara vara att eleven avskiljs från klassen. Han menar för att avskiljandet ska upplevas som 

negativt måste det förknippas med något negativt. Om avskiljandet istället upplevs som 

positivt, påverkar det inte elevens självbild i negativ riktning. Den specialpedagogiska 

verksamheten som Groth har studerat leder till utanförskap, vilket därmed påverkar elevens 

inlärning, eftersom den påverkas av självbilden eleven har av sig själv. Men han menar också 

att pga. speciallärarnas ambitioner och strävan efter att stärka elevernas självbild så 

kompenserar det en bit av den negativa självuppfattningen, men inte fullt ut. Generellt menar 

Groth att organisationsformen bör ses över och förändra det patologiska synsättet på läs- och 

skrivsvårigheter samt införa mindre studiegrupper överlag som är mer flexibla så inte 

eleverna behöver känna sig som avvikare och utpekade. Han påpekar också att 

specialpedagogiken är uppskattad över lag och nödvändig men att synsättet på 

specialpedagogik och elever i behov av särskilt stöd bör förändras. 

 

Vi kan nu konstatera vid färdig genomgång av hur forskningen ser ut idag och tidigare 

forskning inom ämnet, att mycket av det som står och bekräftas i tidigare forskning också 

stämmer överens med den undersökning som presenteras i den senaste avhandlingen inom 

ämnet. Vi kan då dra slutsatsen att via forskningen verkar skolan och dess synsätt på elever i 

behov av särskilt stöd ha stagnerat och inte förändrats över tid. Av gammal tradition kanske 

det är lättare att segregera elever från undervisningen istället för att inkludera dem och ge den 

hjälpen som behövs i den ordinarie klassen.  
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4   Två synsätt på elevers skolsvårigheter 

 

4.1 Relationellt perspektiv  

Det relationella och det kategoriska perspektivet är olika synsätt att förstå elevers 

skolsvårigheter. De kan verka parallella med varandra men visar skillnader mellan teori och 

praktik. Båda perspektiven bygger på specialpedagogisk verksamhet, hur den ska utformas 

och följas upp. Det relationella perspektivet dominerar läroplanen, (Skolverket, 1994) och 

inkluderar den specialpedagogiska verksamheten i den övriga pedagogiken, vilket innebär 

vikten av samspel, samverkan och förhållandet mellan lärare och elever. Förståelsen och 

orsaken till en elevs svårighet fokuserar inte på elevens individuella förhållanden utan utgår 

ifrån att elevens omgivning och miljö kan påverka uppfyllandet av krav och uppställda mål. 

Svårigheterna uppstår alltså i interaktion med miljön och fokus läggs på både elev, lärare, 

föräldrar och skolmiljön. Skolan arbetar även tillsammans på både individ, grupp och 

organisationsnivå för att hjälpa eleven i svårigheter (Persson, 2001). Enligt Andersson (1999) 

finns det både fördelar och nackdelar med detta perspektiv och fördelen är att eleverna får en 

individuellt anpassad studiegång och nackdelen är att det krävs oerhört mycket mer av 

pedagogen, vilket kan innebära att pedagogen inte hinner anpassa undervisningen efter alla 

elevers behov. Andersson påpekar också att det råder en stor skillnad på praktiken i skolan 

och formuleringarna i styrdokumenten och får medhåll av Emanuelsson, Persson & 

Rosenqvist (2001) som menar att det kategoriska perspektivet är det rådande synsättet i 

praktiken.  

 

4.2     Kategoriskt perspektiv 

Mot det relationella perspektivet ställs det kategoriska perspektivet där den 

specialpedagogiska verksamheten har sin tradition. Perspektivet är, som tidigare nämnts, 

rådande på skolorna idag och anledningen till det, enligt Persson (2001), är tidsaspekten, då 

det relationella synsättet är långsiktigt medan det kategoriska är kortsiktigt. Han menar att när 

det uppstår akuta problem i skolan hos en elev sätter pedagogerna in kortsiktiga lösningar 

utan att försöka lösa problemen på längre sikt. I detta instämmer också Ogden (1991) som 

menar att när en akut situation uppstår i undervisningssituationen, läggs ofta problemet och 

skulden på eleven och det resulterar i kortsiktiga åtgärder. Genom att anta det kategoriska 

perspektivet ställs eleven i fokus. Perspektivet utgår från att svårigheterna är medfödda och 

individbundna. Hjälpen ges av speciallärare och specialpedagoger och undervisningen 

centreras till eleven. När styrdokumenten inte talar om hur ändamålen och viljan att förändra 
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något ska utföras i praktiken har skolorna erbjudit specialundervisning till elever, isolerad 

från den vanliga undervisningen. Styrdokumenten tillvitas en dubbelmoralisk roll då de menar 

att skolan skall vara likvärdig men samtidigt stödja olikheter och variation. Persson (2001) 

menar att så länge förväntningarna och kraven är lika för alla kommer det att uppstå problem i 

skolan. Samme författare menar att den specialpedagogiska verksamheten måste  

”reformeras, inte bara funktionellt utan även dess teoretiska fundament och forskningsfokus” 

(Persson, 2001, s. 147). 

 

Emanuelsson et al (2001) menar att det kategoriska perspektivet handlar om segregering av 

elever då den allmänna diskursen i samhället avgör vad som betraktas som normalt och 

avvikande. Det är den rådande diskursen som har makten att bestämma vem som är i behov 

av specialpedagogisk undervisning differentierad från den ursprungliga klassen. Enligt 

Andersson (1999) finns det både fördelar och nackdelar med segregering av elever. Fördelen 

kan vara att då undervisningsgruppen är mindre får eleverna mer hjälp och kraven blir inte 

fullt så påtagliga. Nackdelen kan vara att eleven blir stämplad som avvikare vilket är svårt att 

bli av med i senare år. I Sahlins (1997) dokumentation av svensk forskning om elever i behov 

av särskilt stöd, menar Svensson (1991) att alternativa skolmiljöer som t.ex. skoldaghem för 

elever med utagerande beteende kan uppfattas som mycket positiva av både föräldrar och 

elever. Svensson menar i sin undersökning att miljön, personaltätheten och det låga antalet 

elever bidrar till större koncentration och mindre stökighet hos eleverna. De två olika 

perspektiven på hur pedagoger kan hantera och uppleva elever i behov av stöd har nu 

redogjorts och vi anser att inget perspektiv således behöver utesluta det andra. Emanuelsson et 

al (2001) menar att de olika synsätten har en tendens att kritisera varandra och därför riskerar 

forskningen på området att stagnera. En eventuell utveckling av perspektiven kan ta lång tid. 

Därför går, enligt författarna, inte forskningen hand i hand med hur pedagogerna genomför 

sin undervisning i praktiken. 
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5   Metod 

 

För att kunna undersöka hur sex pedagoger upplever och hanterar utagerande beteende hos 

elever i undervisningssituationen, kommer vi att använda oss av en kvalitativ forskningsansats 

då vi är intresserade av pedagogers subjektiva upplevelser och tankar och inte av att mäta ett 

resultat. Vi kommer att göra en kvalitativ analys då huvudsyftet för den här ansatsen är 

beskrivandet av hur företeelser, orsaker och beteende uppfattas av människor (Starrin och 

Svensson, 1994). Vi kommer att göra fyra djupintervjuer där två specialpedagoger kommer att 

intervjuas gemensamt, likaså två pedagoger på ett resurscentrum. Två grundskolepedagoger 

kommer istället att intervjuas enskilt. Detta utifrån pedagogernas eget önskemål. Formen för 

intervjuerna kommer att vara semistrukturerade. Via detta förfaringssätt hoppas vi att 

intervjuerna kommer fortlöpa mer som samtal oss emellan då många uppfattningar och 

företeelser kan uppkomma som impulsartade och belysas. 

 

En risk och ett problem vid en kvalitativ intervju och inte vid en observation är att vi under 

intervjun bara får reda på hur intervjupersonerna tänker och inte deras handlingar i praktiken. 

Men vi bygger vårt resonemang på att det inte är säkert att vi skulle få uppleva sådana 

situationer under observering heller. Vårt huvudsyfte är ändå att intervjupersonerna ska dela 

med sig av sina erfarenheter och kunskaper om hur utagerande beteende hos elever kan 

hanteras samt bemötas på bästa sätt. Anledningen till att vi inte utför enkätundersökningar är 

att vi vill ha ett möte vars process förhoppningsvis leder till ett resultat och slutsats snarare än 

ett mätbart resultat. Enligt Larsson (1986) gör vi en empirisk undersökning ur ett andra 

ordningens perspektiv då vi gör ett försök att analysera vad några personer har sagt och hur de 

uppfattar sin omvärld.  

 

Därtill kommer vi att jämföra och analysera de resultat vi får från intervjuerna med tidigare 

forskning och avhandlingar inom ämnet. Till sist belyser vi de etiska aspekter som ligger till 

grund för studien. 

 

5.1  Urval  

Under intervjuernas gång valde vi att benämna oss själva som respondenter och pedagogerna 

vi intervjuar benämnde vi som informanter. Vi valde att göra ett systematiskt urval, där vi 

valde informanter som vi ansåg hade stor inblick i vårt ämnesval. Variationen på 

informanterna var relativt bred för att förhoppningsvis kunna erhålla olika uppfattningar och 
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attityder, beroende på olika egenskaper samt erfarenheter hos dem. Med utgångspunkt från 

detta och begränsningar vad gäller att hitta informanter valde vi att göra intervjuer med två 

kvinnliga specialpedagoger från samma skola. Vi valde även att intervjua två pedagoger, en 

manlig och en kvinnlig från samma skola samt två kvinnliga pedagoger som arbetar på ett 

resurscentrum, en stödenhet i arbetet med barn och ungdomar i behov av särskilda åtgärder 

och stöd. Det pedagogerna hade gemensamt var arbetet med elever i åldrarna 11-15 år. Dock 

arbetade en av specialpedagogerna även med yngre barn.  

 

5.2  Genomförande 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer där vi utgick från teman med olika 

underkategoriseringar. Vi strukturerade här innehållet i hur – och vad - aspekter då det enligt 

Starrin & Svensson (1994) är väsentligt inom den kvalitativa analysmetoden att 

intervjupersonerna först måste ha en uppfattning om vad något är innan man kan definiera 

hur, eftersom alla människor har olika uppfattningar om olika företeelser baserat på olika 

erfarenheter och förhållningssätt. Med den utgångspunkten valde vi att låta informanterna ge 

sin syn på vad utagerande beteende hos elever kännetecknas av för att sedan gå vidare till hur 

– aspekten, d.v.s. hur pedagoger bör gå tillväga för att hantera utagerande beteende hos elever. 

Vi valde även att låta informanterna svara på vad de ansåg kunde vara möjliga orsaker till 

utagerande beteende och vi var här medvetna om att det kunde vara svårt att svara på, då 

orsakerna kan vara många och det kan finnas en inbördes påverkan mellan eleven och dess 

miljö. Det huvudsakliga syftet med den här frågeställningen var i alla fall att undersöka vilket 

perspektiv de intervjuade pedagogerna hade gentemot eleverna och specialpedagogiken, 

vilket också frågorna om skolans och pedagogens arbetssätt belyste. Varje intervjusamtal 

spelades in av ljudinspelningar så att vi kunde koncentrera oss och helt fokusera på våra 

samtal. Vi valde att båda vara med på samtliga intervjutillfällen då det enligt Svensson & 

Starrin (1996) är viktigt att lyssna aktivt samtidigt som informanten bör lägga märke till 

lingvistiska och paralingvistiska drag som framkommer under intervjun.  

 

Före intervjuerna lämnade vi ut informationsblad till informanterna om vårt syfte, bakgrunden 

till syftet, vad vi skulle tala om, hur vi definierade begreppet utagerande beteende hos elever 

samt information om de forskningsetiska riktlinjer vi strävade efter att följa (se bilaga 1). 

Informanterna fick själva bestämma var och när vi skulle träffas. För att intervjuerna skulle 

kännas så verklighetstrogna, bekväma och så likt en vanlig konversation som möjligt började 
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vi med att ställa introduktionsfrågor som handlade om informanternas bakgrund, utbildning 

och lite allmänt om hur skolan fungerade, vilka ämnen de undervisade i mm. 

 

Efter intervjuerna påbörjades analysarbetet och intervjuerna transkriberades ordagrant. När vi 

påbörjade vårt arbete och började utforma vårt syfte var det inte helt lätt då begreppet 

”utagerande beteende hos elever” kan vara känsligt och utpekande av vissa grupper. Svensson 

& Starrin (1996) skriver att informanterna måste bestämma sig före intervjun om det känsliga 

ämnet ska presenteras innan intervjun eller om det ska få komma fram under intervjuns gång. 

Vår mening var att undersöka ett visst beteende och inte eleven i sig och detta var viktigt att 

tala om för informanterna före intervjun. Vi försökte utforma våra frågor så värderingsfria 

som möjligt och sedan var det upp till dem hur de använde sig av begreppet. Eftersom det var 

pedagoger vi skulle intervjua och inte eleverna i sig så blev det pedagogernas uppfattningar i 

en subjektiv roll som framkom. 

 

I den kvalitativa studien är validitet och reliabilitet centrala begrepp i undersökningen av 

kvaliteten och analysen av intervjuerna. När vi tolkade våra svar som vi erhöll under 

intervjuerna var vi tvungna att sätta det i kontext till våra tidigare erfarenheter och till tidigare 

forskning, för att kunna ha belägg för att vi gör en rimlig tolkning av resultatet. Eftersom vår 

förförståelse och erfarenhet av intervjuer var knapphändig är det möjligt att resultatet skulle 

bli annorlunda under en intervju med en mer erfaren och strukturerad informant. Svensson & 

Starrin (1996) menar att validering i kvalitativa metoder innefattar trovärdighet hos 

informanterna och en förståelse och kunskap inom det ämnet de intervjuas i. Föregående 

författare menar också att reliabiliteten måste ses i sitt sammanhang då ingen intervju är den 

andra lik eftersom respondentens sinnestillstånd varierar. Därför bör reliabiliteten bedömas 

utifrån rådande situation. Har t.ex. vald pedagog precis haft ett frustrerande samtal med en 

elev vars beteende är utagerande och hotande, kommer pedagogen med största sannolikhet att 

svara på frågorna utifrån tidigare upplevelse färskt i minnet. Reliabiliteten kan sannolikt 

också påverkas av våra bandinspelningar under intervjun då respondenten eventuellt kan 

känna sig hämmad och nervös av att bli inspelad. Dessa begrepp var vi tvungna att beakta när 

vi analyserade våra intervjusvar då dessa uppfattningar med största sannolikhet påverkade 

vårt resultat. 
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5.3  Etik 

För att ta etiska aspekter i beaktande följdes anvisningar enligt bl.a. Mitchell & Jolley (2007). 

Dessa anser att det är viktigt för intervjupersonerna att vara medvetna om vad som kommer 

att hända i intervjusituationen för att sedan ge bekräftelse på deltagande. Informanterna 

informerades om frivillighet, konfidentialitet, samt rättigheten att när som helst avbryta 

deltagandet under intervjun. De blev även erbjudna att läsa uppsatsen när den var färdig. Vi 

utgick även från de fyra forskningsetiska riktlinjerna inom humanistisk– samhällsvetenskaplig 

forskning. Det är det grundläggande individskyddskravet som delas upp i fyra huvudkrav 

vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet – Före intervjun fick respondenten ett informationsblad där vi talade om 

syftet och vad intervjun skulle handla om. Före varje intervju förklarade vi ytterligare 

kortfattat vad vårt arbete handlar om och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Vi 

frågade också om de tillät att vi spelade in intervjuerna.  

 

Samtyckeskravet – Då vi intervjuade myndiga pedagoger bestämde de själva om de samtyckte 

till intervjun, de medverkade helt frivilligt och kunde avbryta deltagandet när som helst under 

intervjun. 

 

Konfidentialitetskravet – Svaren och informationen från intervjun bandades men behandlades 

helt konfidentiellt. Både informanterna och skolorna där de arbetar är helt anonyma. För att 

skydda deras integritet spelade vi in intervjun i ett avskilt rum som respondenten valde själv.  

 

Nyttjandekravet – Informationen och materialet från intervjuerna användes endast till vårt 

arbete och kommer att förstöras när arbetet är helt slutfört. (Vetenskapsrådet, 1991). 

 

5.4 Metoddiskussion  

Vi valde att genomföra en kvalitativ forskningsansats med intervjuer som empirimetod. Vi 

kan i efterhand konstatera att våra avsikter med att använda oss av intervjuer, dvs. att erhålla 

olika pedagogers syn och upplevelser av utagerande beteende hos elever, stämmer överens 

med våra intentioner. Möjligen att vår metod begränsade oss vad gäller pedagogers 

uppfattningar från ett 2:a ordningens perspektiv, då vi endast erhöll subjektiva upplevelser. Vi 

observerade alltså inte hur pedagogerna gör i praktiken, dvs. undersökt sanningshalten i deras 

svar. Vi tolkade de svar vi fick utifrån våra egna erfarenheter och förförståelse vilket innebär 
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att resultatet kanske skulle blivit annorlunda med en mer erfaren informant både inom 

intervjuteknik och i arbetet med utagerande beteende hos elever. Vi anser att vi fick en klar 

bild över pedagogernas tankar, upplevelser, hur de uppfattar sin omvärld och deras hantering 

av utagerande beteende hos elever. Bandinspelningarna kan emellertid ha påverkat 

reliabiliteten i resultatet, men vi bedömer informanterna som trovärdiga och erfarna 

pedagoger vilka verkade ha stor kunskap och kännedom om ämnet. Vi anser att vår studie är 

väl genomförd då vi har använt oss av både litteratur och intervjuer där vi ställt och jämfört 

dem mot varandra. 
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6   Resultat  

Då vi utgår från de forskningsetiska riktlinjerna behandlar vi våra intervjusvar helt 

konfidentiellt och vi kommer här att benämna informanterna med fiktiva namn. Skolorna som 

informanterna arbetar vid kommer här endast att förklaras som grundskolor eller som en 

stödenhet för elever med utagerande beteende. 

 

6.1 Beskrivning av respondenter och skolor 

Anna och Lisa arbetar som pedagoger på ett resurscentrum, en skola och stödenhet för elever 

vars beteende och problem gör det svårt för dem att gå i sina vanliga skolor. Skolan är en 

grundskola med årskurser från 4-9. Anna har arbetat på skolan i 6 år och Lisa har varit där i 1 

år och utbildar sig vidare till specialpedagog. 

 

Maria arbetar som pedagog på en grundskola och undervisar årskurs 7-9 i engelska och 

svenska 2. Hon har arbetat som pedagog i 12 år och har en grundskollärarutbildning i 

engelska och svenska.  

 

Anders har arbetat som pedagog i 15-16 år och när han flyttade till vald kommun där vi har 

utfört vår undersökning var han nyutbildad pedagog, fast med 7 års yrkeserfarenhet som 

outbildad pedagog. Han arbetar på samma skola som Maria gör och undervisar årskurs 7-9 i 

de samhällsvetenskapliga ämnena. 

 

Specialpedagog 1 (Karin) är i grunden lågstadielärare men har vidareutbildat sig inom 

Montessoripedagogik och har gått ett antal kurser i specialpedagogik. 

 

Specialpedagog 2 (Margareta) har läst specialpedagogik och har tidigare arbetat som 

specialpedagog på lågstadiet. På nuvarande skola har hon arbetat som specialpedagog sedan 

år 2004 och de båda har varit yrkesverksamma pedagoger i över 20 år. De arbetar idag på 

samma skola, specialpedagog 1 på låg – och mellanstadiet och specialpedagog 2 på högstadiet 

men hjälper till i årskurs 5-6. 

7B7B6.2  Föräldrasamverkan 

Anna och Lisa upplever att de har bra kontakt med föräldrarna då de dels lägger ett stort hopp 

på pedagogerna och dels en ganska stor skuld på den gamla skolan och känner ofta att 

stödenheten är den sista utvägen för deras barn.  Både Anna och Lisa känner att eftersom de 
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har så bra kontakt med föräldrarna kan eleverna inte spela ut dem mot varandra. Anna berättar 

att samma dag som vi, informanter, kom för att genomföra intervjun hade en förälder fått 

komma till skolan och städa upp efter sitt barn som hade fått ett utbrott. Enligt de båda 

pedagogerna är det inget problem eftersom relationen är så bra och så nära. Maria har heller 

inga problem med föräldrar till elever men upplever att hon har bättre relation med 

föräldrarna till hennes mentorselever. Till de föräldrarna ringer hon också hem och meddelar 

om deras barn har varit stökig under lektionerna men om det är en elev hon inte är mentor för 

skickar hon bara ut eleven ur klassrummet. Om det händer många gånger tar hon kontakt med 

mentorn för eleven eller ringer föräldrarna. Maria känner alltså ett större ansvar vad gäller den 

sociala och fostrande biten för sina mentorselever än de elever hon inte är mentor för. 

 

För specialpedagogerna ser föräldrarelationerna lite annorlunda ut då de inte har egna klasser, 

vissa elevers föräldrar har de kontakt med och vissa föräldrar har klassläraren kontakt med. 

Det beror helt på hur förhållandena ser ut, men Karin upplever att klasslärarna ofta vill ha 

kontakten själva, men har gärna specialpedagogerna som stöd. De föräldrar hon har kontakt 

med har hon en god relation med och resonerar som så att hon hjälper i skolan och föräldrarna 

hjälper hemma. Ofta vet föräldrarna inte hur de ska ta hand om situationen och då är det 

specialpedagogernas jobb att berätta hur de gör i skolan och ledsaga föräldrarna eftersom det 

är lätt hänt att komma in i onda cirklar hemma.  

 

Anders säger att de flesta föräldrar som har elever som uppvisar utagerande beteende är skilda 

och arbetar konstiga tider, t.ex. på nätter och helger. Vissa mammor är så uppgivna för att de 

inte har kontroll över sina barn längre att de bara ringer och gråter och vill ha hjälp av skolan 

att få kontroll på situationen. En del föräldrar tar själva kontakt med socialen då deras barn är 

ute och ”busar”. Anders pratar ofta med föräldrar, en elev han är klasslärare för är väldigt 

utagerande och han pratar ofta med båda föräldrarna, som är skilda, i telefon. Anders säger 

dock att det är många föräldrar som inte ens dyker upp på inbokade möten för de har gett upp 

hoppet om sitt barn och dess beteende. 

6.3 Pedagogernas perspektiv och förhållningssätt 

Anna som har arbetat på resurscentrum i 6 år upplever att det är den organisatoriska 

svårigheten på skolorna som gör att en elev inte kan gå kvar. Hon menar att det kan t.ex. vara 

en elev som inte varit i skolan på väldigt länge pga. att han eller hon blir mobbad. Då ska det 

problemet kunna lösas på hemskolan istället för att eleven ska behöva komma till 
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resurscentrum. Lisa håller med Anna om detta, men tror samtidigt att pedagoger arbetar 

speciellt mycket i de lägre stadierna för att inte särskilja eleverna från klassen, men det kanske 

ändå inte är det bästa för alla elever. Skolan kanske tror att den gör det rätta och det bästa 

genom att ha kvar eleven i klassen, men Anna och Lisa anser att vissa barn trivs bättre i 

mindre grupper. Lisa menar att de här eleverna kanske egentligen hade behövts flyttas bort 

tidigare och sen går det inte att påverka deras beteende när de blir större, kommer in i 

puberteten och hela den problematiken. Anna menar att det nog blir svårt eftersom det är så 

laddat att segregera elever men har sett vissa tendenser på att tankegången börjar vända nu när 

många rapporter i ämnet säger att det faktiskt ibland är bättre att exkludera. Men det är viktigt 

att undersöka vilka elever det verkligen är som mår bra av att gå i en liten grupp. Lisa säger 

att det inte finns någon forskning som visar på att det bara skulle vara fördelar för alla elever 

att gå i stora grupper och tycker det är tråkigt att skolan fortfarande i stor utsträckning strävar 

efter att ha en så homogen grupp som möjligt när vi alla är olika. Lisa berättar om en tidigare 

elev som skulle ha behövt gå i en liten grupp, men rektorn bestämde att han skulle stanna kvar 

i klassen. Hon säger att han fortfarande har stora problem idag. Hon menar att 

 

om han bara hade fått gå i mindre grupp hade han kanske varit 

bra idag, bara för att rektorerna måste vara så fyrkantiga, man 

måste se från barn till barn. 

 

Både Anna och Lisa är överens om att alla elever behöver arbeta efter normen ”anpassad 

studiegång”, då speciellt eleverna på resurscentrum inte klarar en skola från kl. 8-15. De 

behöver kanske komma ifrån och göra något annat på eftermiddagarna eftersom de inte klarar 

av att koncentrera sig en hel dag. För att inte tala om dem som behöver vara i skolan ännu 

längre, de kunskapstörstande eleverna. På frågan om vad som saknas i skolorna idag, tror 

Anna att det främst handlar om organisationen och tiden. Pedagoger är så rädda att få på sig 

en massa extraarbete utöver sin vanliga tjänst och att införa en ”anpassad studiegång” för alla 

elever. Då är det lättare att undervisa en ”homogen” grupp eftersom det andra sättet att arbeta 

tar mer tid men både Anna och Lisa anser att det blir en lättnad när tankesättet och den nya 

arbetsgången är införd. 

 

Maria är kluven vad gäller det relationella och det kategoriska perspektivet då, som hon själv 

uttrycker det, den pedagogiska vinden som blåser säger att det aldrig är eleven som endast har 

problemet. Hon menar att det ibland faktiskt kan vara så att eleven inte har språköra eller 
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saknar talang. I de fallen anser hon att problemet ligger just hos eleven och då bör hon/han 

kunna få tillgång till speciallärare. Maria får följdfrågan om det relationella perspektivet 

stämmer överens med det praktiska utförandet av pedagoger på skolorna och Maria svarar 

med en uppgiven suck att det inte gör det. Men hon förstår inte varför man ska sticka under 

stol med det och som hon själv uttrycker sig: ”Man kan inte hjälpa hur man är funtad” . 

 

Anders försöker sträva efter det relationella perspektivet så långt det går och försöker se 

problemen som ett samspel mellan pedagog och elev. Det är ofta 1-2 elever i varje klass som 

gärna utmanar gränser, men Anders anser sig inte ”bråka” så mycket med eleverna och menar 

att det är ett givande och tagande. Många pedagoger kräver respekt av eleverna men ger inte 

så mycket tillbaka. Han säger att nya pedagoger ofta kämpar med alla möjliga slags 

konflikter, men efter ett tag väljer man dem. Han säger att för ett år sedan bestämde de på 

skolan att det är upp till var och en av pedagogerna vilka regler som ska följas i klassrummet. 

Han tycker att det ibland kan vara en sådan dubbelmoral, då många pedagoger förbjuder 

elever att ha med sig väskor in i matsalen men har det själva.  

 

På frågan om hur pedagogerna uppfattar de utagerande eleverna är de alla eniga om att det är 

de ”stökiga” och ”bråkiga” eleverna. Anders säger också att de här eleverna kräver mycket 

uppmärksamhet, de följer inga regler och har ofta en förvrängd bild om vad respekt för andra 

människor innebär.  

 

Karin menar att elever som är utagerande på ett eller annat sätt ofta känner sig utsatta och 

olyckliga vilket gör det mycket värre att misslyckas som t.ex. på ett prov i skolan. Därför, 

menar hon, att det är mycket viktigt att de känner sig omhändertagna och att de får den hjälp 

de behöver, både socialt och kunskapsmässigt. Margareta instämmer och menar att därför 

måste även de utagerande eleverna få specialpedagogisk hjälp, för när de sedan börjar på 

högstadiet och inte hänger med, känner de sig ännu mer misslyckade. Båda 

specialpedagogerna arbetar både med eleverna och med de andra pedagogerna så att deras 

undervisning i klasserna influeras av specialpedagogik. Det råder ett positivt klimat på skolan 

och alla pedagogerna är väldigt öppna för stöd, råd och hjälp i sin undervisning. De säger stolt 

att skolan nästan har 100 % godkänd nivå för årskurs 9 och menar att på en mindre skola som 

den här, ses alla elever på ett annat sätt. De båda tror att det skulle vara svårt på större skolor 

som har många problemelever.  
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Till skillnad mot specialpedagogerna efterlyser Anders och Maria mer specialpedagogisk 

hjälp på skolan och menar då främst till elever med läs– och skrivsvårigheter. De tycker också 

att de utagerande eleverna ska vara i klassrummet så länge det går. Vissa pedagoger på deras 

skola skickar iväg elever med alla möjliga slags problem. Vi, respondenter, frågar vad skolan 

ska göra med de utagerande eleverna och Anders menar att många av de utagerande eleverna 

går hos specialpedagogen men tycker synd om de ”snälla” dyslektikerna som ska behöva dela 

rum med ”värstingarna”. Idealet skulle vara att ha två avdelningar, en för de utagerande och 

en för elever med läs– och skrivsvårigheter. 

 

Anna och Lisa är sprudlande glada och energiska när de talar om sitt arbete med eleverna på 

resurscentrum och tycker det är en rättighet att alla elever ska känna sig sedda. Anna säger att  

  

något jag gillar är att varje dag hälsa på eleverna i hand och säga något 

litet ord till varje elev när de kommer. Jag tror att det är viktigt att 

verkligen se varje elev ordentligt. Vi kör även med massage här, och 

eleverna älskar det! De vill ha närkontakt och beröring de också. Det 

är ju så, man måste ju älska de här eleverna med hjärtat, ta de till dig 

med hull o hår, du måste det om du ska jobba med dem. 

 

Lisa säger att den egna sinnesstämningen och humöret är mycket viktigt att ha på topp, då 

eleverna känner om du är i fas eller inte, pedagogen måste ge allt på arbetet vilket givetvis tar 

på krafterna. Eftersom eleverna inte kan lämnas ensamma vind för våg måste pedagogerna 

även vara med eleverna under rasterna vilket kan bli lite tröttsamt ibland. Dessutom är inte 

eleverna sprudlande entusiastiska över att studera, det blir mycket stön och pust vilket gör att 

både Anna och Lisa tömmer ut alla sina krafter för att försöka motivera och uppmuntra dem. 

Vissa lektioner går bara åt till att prata om väder och vind, men det är den sociala biten de 

prioriterar högst på skolan, prestationen vad gäller studierna är då ett plus. Det är trots allt den 

sociala biten eleverna ofta har mest problem med. Både Anna och Lisa har stor acceptans och 

hopp vad gäller de utagerande eleverna men när Maria får frågan om det är lätt att till slut ge 

upp hoppet om en elev svarar hon att så är fallet. Maria berättar från egen erfarenhet om en 

elev hon hade för några år sedan som var utagerande men fungerade i klassen stundtals. Hon 

hade honom i engelska vilket han var ganska duktig i och hon menar att han kanske rättade 

sitt beteende efter ett bra betyg i engelska för om han inte uppförde sig skulle han inte få 

något bra betyg. Han fick ofta sina utbrott utanför klassrummet och hamnade ofta i någon 
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konflikt med andra elever och Maria menar att till slut ger man tyvärr upp hoppet och längtar 

till den dagen han slutar nionde klass. I det här fallet visste hon att han kommer klara sig ändå 

eftersom han är smart men det är värre med de eleverna som både är utagerande och svaga i 

sina ämnen.  

 

Anna har svängt i sin uppfattning om diagnoser och anser att det är positivt att få ett svar på 

vad det är som är fel, men de ska inte användas till något annat än att hjälpa eleven. Lisa 

instämmer och menar att eleven måste få rätt hjälp beroende på vad problemet är, just de 

medicinska diagnoserna tycker hon är bra. I likhet med Anna och Lisa tycker också Maria att 

diagnoser är positiva då både eleven, föräldrarna och skolan måste få veta för att kunna hjälpa 

eleven. På frågan om segregering av elever med diagnos så menar Maria att det bara är i 

kärnämnena det behövs. Hon anser att eleverna själva vill lämna klassen då de får bättre hjälp 

i mindre grupper och av speciallärare. I likhet med de andra tycker också Anders att diagnoser 

är bra, då man får en förklaring på problemet och kan utforma egna prov, t.ex. muntliga till 

eleverna mm. Han tycker också att pedagogen borde få mer stöd, genom t.ex. en assistent i 

klassen, som det ser ut nu läggs kraven på den enskilda pedagogen.  

6.4 Metodik/Hantering 

Anna och Lisa på resurscentrum driver endast enskild undervisning med eleverna, som sitter i 

enskilda rum eller på platser med skärmar. Eleverna har individuella scheman samt en 

planeringsbok som de utgår ifrån. När de ska ha undervisning i de olika ämnena delas de in i 

tre grupper. Det är i regel bara slöjd som alla elever har tillsammans. De naturvetenskapliga 

ämnena och idrott har de oftast i sina hemskolor. Varje vecka har pedagogerna enskilda 

samtal med eleverna där det diskuteras och reflekteras över positiva och negativa saker som 

hänt under veckan, både socialt, kunskapsmässigt, samspelet i gruppen och empati. Enligt de 

själva tycker eleverna att det är väldigt mysigt. Anna säger: 

 

Tänk vad de tycker det är mysigt. De har tre pedagoger som sitter runt 

dem och säger hur bra de tycker att eleven är. Man skulle ju önska att 

”vanliga” elever skulle få det en gång i månaden i alla fall. Vi har ju 

full koll på våra elever pga. detta. 

 

Margareta arbetar efter Gunilla Wahlströms pedagogik som utgår från hela gruppen som 

grogrund. Pedagogiken handlar om att aktivt lyssna, att eleverna inte får säga elaka saker, 

måste acceptera varandra och är fria att prata när de vill i gruppen. Det tror hon är speciellt 
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viktigt för de utagerande eleverna som är utsatta av omgivningen då de andra eleverna lär sig 

vilka ”knappar de ska trycka på”. Hon menar att det är viktigt att ha en dialog med eleverna, 

att få de att inse att alla är olika och har olika förutsättningar och behov men att alla har något 

som är positivt. Alla elever, både svagpresterade och utagerande får gå till 

specialpedagogerna, ofta arbetar de i klasserna och hjälper till men vid behov tar de in en 

grupp eller enskilda elever. På den skola där specialpedagogerna arbetar tränar de det sociala 

samspelet med olika strategier som påminner eleverna om vilka konsekvenser beteendet får. 

De använder sig också av olika samtalsövningar och värderingsövningar. För impulsstyrda 

barn, som verkligen behöver struktur och linjer, är det väldigt viktigt att lära det sociala pratet 

så att de inte flyger i taket när en elev råkar knuffa till dem. De menar att det är viktigt att 

eleverna respekterar vararandra och dess olikheter. I klasserna arbetar de också med något de 

kallar för ”EQul”, där de arbetar med kompissamtal, olika samtalstekniker, vad som händer i 

puberteten, kärleksprat samt att lära sig att säga ”stopp” och ”nej” vid situationer som inte 

känns bra. 

 

På frågan om hur pedagogerna hanterar utagerande elever svarar alla de kvinnliga 

pedagogerna att de har det mycket svårare än vad de manliga pedagogerna har, mycket pga. 

elever som är större och starkare. I likhet med kvinnorna tror också Anders att en kvinnlig 

pedagog får arbeta hårdare än manliga pedagoger för att få respekt. Han berättar om en gång 

när han fick släpa en elev ut från klassrummet: 

 

Han satt och var rasistisk och sexistisk mot en lärarkandidat jag hade 

och då sade jag först till honom, men det hjälpte inte, så då bad jag 

honom gå ut och han lydde inte då heller, så då släpade jag ut honom 

och det blev lite brottning. När det har hänt såna saker, ringer jag alltid 

föräldrarna och säger precis vad som har hänt och varför jag gjorde 

som jag gjorde och då brukar alltid föräldrarna har förståelse för att 

man reagerade som man gjorde.  

 

Anna och Lisa försöker ofta avdramatisera aggressiva situationer med att prata lugnt och stilla 

och de tror att eftersom de har så mycket samtal om hur eleverna ska reagera i sådana här 

situationer, så vill många bara gå ifrån och lugna ner sig. Sedan är det en del som alltid 

kommer sent men det tycker både Anna och Lisa att man får ta hänsyn till, bara de kommer.  

 



35 
 

Maria är som hon uttrycker det själv, ganska temperamentsfull och kommer ganska ofta med 

”tomma hot” vilket hennes elever vet om och utnyttjar. Men när elever pratar under 

hörövningar eller när någon annan pratar, får de gå från klassrummet, då är hon konsekvent 

hela vägen. I vissa situationer brukar även Maria använda sig av värderingsövningar och 

koppla in kamratstödjare från skolan när hon märker att det är en orolig stämning i klassen och 

när hon vill påverka en elevs beteende. Maria berättar vidare om en elev hon hade för några år 

sedan som var väldigt utagerande. I början konfronterade hon ofta eleven, när denne uppförde 

sig på ett dåligt sätt. Efterhand försökte hon dock undvika de situationerna hon visste skulle 

utlösa en konflikt. Såg hon att han stod och spottade på golvet sa hon givetvis till men var det 

mindre förseelser undvek hon att ta en konflikt. 

 

För att skapa en lugn klassrumssituation tror Karin att pedagogerna ska ta de stökiga eleverna 

direkt, lägga armen om dem och säga vad de ska arbeta med. Det är även viktigt att ha en 

sådan klassrumsrutin så alla elever vet vad som gäller när de kommer in i klassrummet. 

Margareta tycker inte att pedagogerna ska utmana de utagerande eleverna då detta kan vara 

väldigt provocerande. Än en gång talar hon om hur viktigt det är att veta var eleven befinner 

sig kunskapsmässigt, att man börjar undervisa i rätt ordning. 

 

6.5  Stöd och samarbete 

 

6.5.1  Samarbete med andra instanser 

Som svar på frågan om pedagogerna tar hjälp av andra instanser i arbetet med de utagerande 

eleverna, svarar samtliga att de har kontakt med Socialförvaltningen, Barn- och 

Ungdomspsykiatrin (BUP) och Kärnhuset. Den instans pedagogerna har mest samarbete med 

är Kärnhuset, av den anledningen att den är fokuserad på skolfrågor, till skillnad från 

Socialförvaltningen och BUP som har fokus på ett bredare problemområde. 

 

På Anders och Marias skola skapades det under ett tidigare läsår en filial till det 

resurscentrum där Anna och Lisa arbetar, pga. att det fanns för många elever med utagerande 

beteende på deras skola, än vad det fanns platser till på resurscentret. Dock hanterades denna 

filial inte på det sätt som krävdes för att det skulle fungera på ett tillfredsställande sätt och 

filialen togs efter de två terminerna bort och eleverna placerades ut i de vanliga klasserna 

igen. Där tilldelades vissa elever assistenter, vissa inte. Tyvärr fungerade inte heller detta på 

bästa sätt och mycket skolk och konflikter förekom hos eleverna. Det finns ett elevhälsoteam 
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på skolan som pedagogerna kan ta kontakt med om de anser att eleven behöver extra hjälp 

antingen kunskapsmässigt eller socialt. Eftersom det, enligt Maria, inte fungerar om 

pedagogen både ska undervisa, planera och göra en djupdykning i elevernas bakgrund.  

 

Vid frågan om pedagogerna tycker att det borde finnas fler utbildningar som koncentrerar sig 

på elever med den här typen av beteende svarar Anders att det borde finnas specialpedagoger, 

kuratorer och liknande på den skolan han arbetar, så man kunde skapa någon form av 

resurscentrum eller stödenhet för dessa elever. Han menar att när de är för ”vilda” i 

klassrummet stör de eleverna som inte stökar. Vissa elever sparkar sönder saker och hotar 

pedagogerna och eleverna. 

 

De två specialpedagogerna understryker betydelsen att inte ta på sig ansvar för något man inte 

har befogenhet för, att det är lätt att ta på sig rollen som kurator, psykolog, förälder etc. och 

säger samtidigt att detta är något de hela tiden får kämpa för att inte hamna i. De vill istället 

vända sig till och ta hjälp av utomstående personer som faktiskt har den yrkesrollen. 

 

På resurscentret där Lisa och Anna arbetar har de mycket kontakt och samarbete med 

elevernas hemskolor. De har här även extra mycket kontakt med Kärnhuset (som de står 

under) och BUP. De anser sig extra förkovrade när det gäller stöd, då de t.ex. får extern 

handledning av en psykolog 1 gång/månad och har arbetsmöten där samma psykolog sitter 

med. Eftersom de lyder under Kärnhuset har de full tillgång till psykologer, logopeder, läkare 

m.m. 

 

6.5.2 Samarbete med kollegor och resurspersoner på skolorna 

En tydlig åsikt som kommer fram i samtliga intervjuer, är vikten av stöd och hjälp från deras 

kollegor, speciellt från de i arbetslaget. Detta beskrivs som viktigare än behovet av stöd från 

ledningen. På specialpedagogernas skola tar t.ex. alla pedagoger mycket hjälp av varandras 

kompetenser. Ett exempel på det är att fritidspersonalen hoppar in och hjälper till i de klasser 

där det behövs. Pedagogerna hjälper och stöttar även varandra i fråga om idéer, material och 

moraliskt stöd. De har mitterminskonferenser där de diskuterar hur det går för alla elever. På 

detta sätt är alla pedagoger insatta i alla elever. För att alla elever ska få den 

specialpedagogiska hjälp de behöver, kontrollerar de båda specialpedagogerna hur mycket 

hjälp klassläraren anser att klassen behöver. Därefter arbetar de mycket inne i klassrummet 
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tillsammans med klassläraren. Margareta menar att stödet från alla håll är så otroligt viktigt, 

både från specialpedagogen, klassläraren, föräldrarna och från andra resurser.  

Hon har alltid arbetat utifrån Montessoripedagogiken vilket medför att pedagogerna får mer 

stöd då de bjuder in fler människor i klassrummet. Även fritidspedagoger kan vara en stor 

resurs. Skolsköterskan är även hon en viktig person på skolan. Hon hjälper till att ge råd och 

hjälpa till på olika EVK-möten. På Anders och Marias skola används ett Elevvårdsteam i 

arbetet med grövre utagerande beteende hos elever. Detta team består utav en kurator, rektorn, 

skolsyster och syokonsulent. Dessa informeras först informellt av klassläraren för att sedan 

ingripa och försöka skapa sig en helhetsbild, både psykiskt och fysiskt, av eleven. Ett sådant 

möte kan t.ex. utmynna i att eleven bestäms få ta en paus från skolan några veckor för att 

istället arbeta någonstans. Det är även detta team som har kontakt med andra utomstående 

instanser. Då ett åtgärdsprogram ska utformas, kallar klassläraren själv till ett EVK-möte, 

vilket innefattar eleven i fråga, dess föräldrar, klassläraren, rektorn och ibland även 

skolsköterska. Här kan t.ex. bestämmas hur pedagogerna ska lägga upp undervisningen för att 

underlätta för eleven, specifika saker eleven ska tänka på för att inte hamna i en viss situation 

osv. När det gäller att anmäla föräldrar till socialen, är detta något Anders själv aldrig har 

gjort, utan då istället först vänt sig till kuratorn, en person han tar mycket hjälp av. Då pratar 

hon först med eleven och får sen ta det avgörande beslutet om saken ska anmälas eller inte, 

något Anders är mycket tacksam för.  

 

Lisa och Anna anser att skolans värld är för fyrkantig. Lärarna stänger ofta sina dörrar enligt 

dem. Arbetslaget borde istället titta efter vilka kompetenser alla berörda har och ta tillvara 

dessa på bästa sätt. De anser även att problemen borde delas in i en organisationsnivå, en 

gruppnivå och en individnivå i varje klass, eftersom detta tvingar pedagogen att verkligen 

tänka efter vad som kan göras för att förbättra för eleven på alla plan. 

 

6.5.3 Stöd av ledning 

På frågan om pedagogerna är nöjda med det stöd de får av ledningen svarar speciellt Anders 

och Maria att de inte alls får det stöd de efterfrågar hos ledningen. Anders beskriver en elev 

som varit mycket hotfull mot Maria och som lärarna på skolan ville få omplacerad. När de då 

försökte få stöd av rektorn upplevde alla att de inte kom någonstans, utan endast hade möte på 

möte utan resultat. Anders förklarar det på detta sätt: 
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Rektorn som hade gått en kurs där de fått lära sig att en rektor ska vara 

en processtödjare och inte en problemlösare, så det hände liksom 

ingenting, vi kom ingenvart. Det var hopplöst.  

 

Maria höll då på att lämna skolan i ren förtvivlan. Till sist samlade kuratorn alla berörda 

lärare för att prata om vad som var positivt med eleven i fråga. Anders säger i intervjun att 

han kände det som att det var de som blev behandlade och inte eleven, vilket kändes som en 

stor skymf. 

 

6.5.4 Resurser 

I fråga om pedagogerna anser att de resurser som finns att ta hjälp av är tillräckliga, går 

svaren mycket isär. Anders anser att det finns ok med resurser, de klarar sig på dem de har 

medan Lisa och Anna anser att det handlar om hur resurserna fördelas. Maria menar att det 

finns för lite resurser på skolan för att kunna hjälpa alla på bästa sätt. Det hon främst 

efterfrågar är ”en uppfångare”, dvs. någon som kan ta hand om elever som antingen blivit 

utkastade från sina klassrum eller endast driver omkring i korridorerna. Detta skulle enligt 

henne kunna bli möjligt genom att skolvärden får dessa uppgifter som sitt ansvar. Maria anser 

också att eleverna måste ha en diagnos för att få en assistent, det spelar ingen roll hur pass 

utagerande eleven är, ingen diagnos- ingen assistent! Hon anser även att det är den lärare som 

skriker högst som får mest specialpedagogisk hjälp till sin klass. Själv tycker hon att det ska 

vara dem med diagnoser och oerhörda svårigheter som ska ha den hjälpen. Hon menar att 

bristen på pengar är en stor faktor till att inte alla elever får det stödet de behöver, men säger 

också att skolan ofta kan lägga om de pengar den har. Men främst tycker hon att skolvärlden 

har för lite att sätta emot mot eleverna, att det enda som görs är att det hålls möte på möte, 

men beteendet får inga riktiga konsekvenser. Hon låter uppgiven när hon säger: ”Det enda 

man kan göra är att andas ut och tänka att nu är man av med det problemet”. 

6.6  Process 

När det gäller förloppet för hur de intervjuade pedagogernas skolor behandlar problemet med 

utagerande beteende hos elever, skiljer sig dessa åt på vissa punkter, men är lika på andra. 

På de två specialpedagogernas skola har de en nära kontakt med föräldrarna och är noggranna 

med att ta reda på mer om problemet från deras sida. Efter detta vänder de sig i svåra fall till 

BUP eller Kärnhuset (oftast det sistnämnda). Dessa konsulteras först, för att sedan komma ut 

till skolan för att studera eleven och därefter bedöma hur alla tillsammans ska kunna lösa 

problemet. Även fritidspersonal kan ibland vara med i samtalen, för att få en bredare bild av 
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eleven. Det är ju också oftast där som konflikterna uppstår, eftersom det i klassrummet är 

lättare att styra eleverna och ge dem roliga uppgifter, vilket avleder uppmärksamheten från 

situationer där det lätt uppstår en konflikt.  

  

På resursskolan där Lisa och Anna arbetar, går förloppet till på ett relativt annorlunda sätt. 

Vid det första inskolningstillfället är både elev, föräldrar samt pedagoger samlade för att tala 

om vad som hänt på den gamla skolan och varför situationen där inte fungerade för eleven. 

Oftast har pedagogerna på resurscentrat då redan pratat med pedagogerna från den gamla 

skolan, för att höra deras version av vad som hänt. Ibland stämmer bilden med det eleven och 

föräldrarna sagt, ibland inte. Anna och Lisa berättar också att det inte bara är elever med 

diagnoser som får gå hos dem, utan det är gravt utagerande i allmänhet. Det är elever som gått 

på skolor där pedagogerna försökt hjälpa eleven, tömt alla sina resurser, men där ingenting 

fungerat. Innan eleven får lov att börja på resurscentrat hålls ett möte med berörda lärare och 

rektorer, där det diskuteras om det är en elev som skulle kunna platsa på resurscentrat. Om det 

finns lediga platser, får eleven komma och titta på lokalerna, dock inte på verksamheten (det 

stör de elever som redan går där för mycket). Det är även mycket viktigt att eleven själv vill 

gå på resursskolan. Detta upplever pedagogerna som en nödvändighet för att arbetet med 

eleven ska fungera. Det bestäms heller aldrig i förväg hur länge en elev ska gå på skolan, utan 

detta är olika från individ till individ. Målet är dock att ”träna” eleverna så pass mycket så att 

de kan återvända till sina hemskolor igen efter ett eller flera läsår. Anna och Lisa påpekar att 

det är viktigt för eleverna att känna att de lyckas när de återvänder, därför har de också en 

mycket lång utskrivning från resursskolan. Ingen har än så länge kommit tillbaka till dem 

efter att ha blivit utskrivna. Men detta betyder inte alltid att det går bra för eleverna, säger 

Anna. Speciellt elever som ska börja gymnasiet kan ibland känna sig väldigt vilsna efter att ha 

kommit från en sådan trygg miljö, till att slängas ut i ”verkligheten” igen. Därför tycker både 

Anna och Lisa att det vore bra att ha någon form av gymnasieform av resursskolan också. 

 

Den process Maria beskriver, är det vanligaste handlingsförloppet i svensk skola idag. Den 

innebär att om en elev stökar upprepade gånger, pratar pedagogen först med eleven. Om inte 

detta hjälper tar han/hon kontakt med elevens mentor och förklarar situationen. Denne får då i 

uppdrag att ringa hem till föräldrarna och förklara vad som hänt. Detta kan eventuellt även 

diskuteras i ett utvecklingssamtal. Om inte heller detta ger någon verkan, kallas samtliga 

inblandade till en elevvårdskonferens där ett åtgärdsprogram skrivs. 
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6.7  Situations – och åldersbundet beteende 

 

6.7.1 Situationer som kan skapa ett utagerande beteende 

Anders berättar att den förra läraren som hade en av hans klasser förut, sprang runt och 

samlade ihop alla elever som inte kom i tid till lektionen. Detta ledde då till att de allra flesta 

eleverna struntade i att komma i tid till hans lektioner, de visste ändå att han sprang runt och 

sade till när lektionen hade börjat. Det skapades en dålig cirkel som senare blev väldigt svår 

att bryta för den pedagogen. En ytterligare faktor till beteendet tror Anders är grupptryck. 

Speciellt i högstadieåldern är det lätt för ungdomar att hetsa varandra till att göra ”dumma 

saker”. Utagerande elever hittar även ofta utagerande kompisar, då de har mycket gemensamt 

och ofta även lika värderingar. Anders menar att det inte spelar någon roll om den utagerande 

eleven byter skola, den kommer bara att hitta nya kompisar och hamna i samma beteende 

igen. 

 

Lisa och Anna på resursskolan anser att en stor situationsfaktor är att (som tidigare nämnts) 

de allra flesta konflikterna inte händer i klassrummet, utan i korridoren pga. att alla har rast 

samtidigt. Eftersom även lärarna behöver rast, finns det då för lite personal ute hos eleverna, 

vilket de menar inte går ihop. Antalet problemelever går i vågor och orsakas genom 

gruppkonstellationer, enligt Maria. Hon, liksom Anders tror att många beteenden skapas och 

förstärks av den anledningen att eleverna ska få en viss image, det är tufft att röka, töntigt att 

plugga, vara trevlig mot läraren, då man kan få stämpeln ”lärarens kelgris”, ”plugghäst” eller 

liknande. Därför är det lätt, enligt Maria, att fastna i ett beteende även om eleven inte vill bete 

sig så egentligen. För att förstärka detta resonemang, menar hon att eleverna ofta är trevliga 

när de är själva med henne, eftersom det då inte finns någon anledning att utagera och vara 

otrevlig. Hon berättar även att hon varit rejält rädd för en elev en gång och beskriver 

händelsen så här: 

 

Man kunde säga att han skulle plocka upp något från marken och då 

kunde han bli alldeles svart i ansiktet och man tänkte att ”nu får jag en 

snyting snart”. Han puttade faktiskt mig en gång så jag nästan trillade i 

golvet. Men detta är annars inte speciellt vanligt. 

 

Hon konstaterar också att hon alltid har problem med en viss klass på tisdagarna, på lektionen 

före lunch, så det förbereder hon sig på innan varje sådan lektion, men säger att detta också 

går i vågor. Hon tycker också att det är viktigt med en trygg läraridentitet för att få det att 
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fungera på bästa sätt i klassrummet. En pedagog som är sig själv och är trygg i det, smittar av 

sig på eleverna som då lättare också kan respektera pedagog, enligt Maria. 

 

6.7.2   Ålderspecifika beteenden 

Lisa och Anna tycker att skolan ofta borde ta tag i problemelever tidigare för att försöka 

stoppa det från att bli värre. Det kan vara svårt att tackla dem på högstadiet, då eleverna både 

är större, starkare och ha starkare känslor pga. puberteten. Specialpedagogerna anser det vara 

stor skillnad beteendemässigt mellan mellanstadiet och lågstadiet. Dessa uppstår ofta redan i 

årskurs 6 pga. puberteten. Om en elev har någon form av handikapp, förstärks ofta detta även 

under denna period, detta för att kraven höjs och det blir mer press på eleverna. Den värsta 

krisen brukar dock ha lagt sig i ca 16 års ålder, anser de båda pedagogerna, och menar därför 

också att det är mycket viktigt att fånga upp dem på högstadiet och då försöka hjälpa eleven 

att lära känna sig själv. Detta för att veta vilka svaga punkter den har och lära sig att hantera 

dem. Tvärtemot vad specialpedagogerna anser, så tycker Maria att det verkar vara fler 

problem på mellanstadiet än på högstadiet. Där får de lära sig att ta mer ansvar, vilket många 

verkar växa och mogna av. Vissa finner sin plats där - andra tvärtom. 

 

6.7.3 Orsaker 

När det gäller att titta på orsakerna bakom ett utagerande beteende, anser sig de båda 

specialpedagogerna titta mycket på detta. De menar att ”ett barn som kommer till korta i 

klassrummet, tar ofta igen det på skolgården sen”. De säger även att pedagogen måste 

eliminera orsakerna som händer här och nu innan man börjar titta på de inre orsakerna. Elever 

med diagnoser går igång på vissa saker som inte de flesta andra barn gör. Sedan finns det 

även de barn som mår dåligt av andra omständigheter, i dessa fall är det extra viktigt att prata 

med föräldrarna för att få reda på orsaken, anser de. 

 

Anders säger sig ofta ha kommit i kontakt med utagerande elever, ungefär 1 person i varje 

klass. Han anser sig emellertid varken ha tid, lust eller kompetens för att leta efter orsaker till 

beteendet, detta lämnar han istället till kuratorn. Hans personliga gissning många gånger är 

dock att beteendet uppstår som en reaktion på att föräldrarna ligger i skilsmässa eller redan är 

skilda. I många av fallen menar han att det är för att killarna, för han anser att det oftast 

handlar om killar, har dålig kontakt med sin pappa och därför tar ut mycket av ”trotset” på de 

manliga pedagogerna som finns på skolan. När det gäller att bråka med kvinnliga pedagoger, 

gissar Anders att detta då istället kanske beror på att de får för mycket av sin mamma och 
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därför tar ut det på de kvinnliga pedagogerna. Anna och Lisa säger i intervjun att problem i 

hemmiljön ofta går hand i hand med problem i skolmiljön, dock så ser ofta föräldrarna inte 

det. Ibland vill eleven inte visa det utan sluter sig så fort någon börjar prata om deras familj. 

Det som de kan tycka är frustrerande ibland är att det inte går att göra något åt hemmiljön, 

förutom att anmäla då i värsta fall. Eleverna har sällan några vänner heller, eftersom det 

endast blir konflikter, vilket förmodligen gör att dessa elever känner sig otroligt ensamma. 

 

Maria anser det vara otroligt svårt att veta var problemen kommer ifrån. En anledning säger 

hon, liksom Anders, kan vara skilsmässa i familjen. Hon fortsätter och säger att då det är 

mycket bråk och konflikter hemma, kan det vara väldigt svårt för eleven att ändra sitt 

beteende, eftersom det inte finns någon fast grund att stå på. Ytterligare en anledning säger 

hon kan vara om eleven känner sig utstött i klassen, då kan eleven i värsta fall få byta klass. 

Men det kan också ligga mer allvarliga saker bakom, menar hon, såsom psykologiska 

problem, vilka kräver en ordentlig utredning. Hon pratar även om att motivationen hos 

eleverna bara tycks bli sämre och sämre, vilket hon tror beror på att ungdomarna idag mår 

sämre, inte kan se sin framtid eller sin roll i världen och vet inte vad de är bra på. ”För mycket 

intryck, datorer och annat får dem att må dåligt. Jag tror att mycket aktiviteter alltid har 

funnits men motivationen har försvunnit.”. Hon tycker även att föräldrarna lägger över för 

mycket ansvar på skolan idag och anser inte att skolan hinner med det. Detta tror hon kan 

bero på att föräldrarna nuförtiden har mindre tid för sina barn, då ofta båda föräldrarna jobbar. 

Det kan även bero på att de som är föräldrar idag, själva uppfostrades på 70-talet när den fria 

uppfostran rådde och gör därför likadant med sina barn idag. Enligt henne bestämmer barnen 

för mycket och får inte lära sig hur de ska bete sig ordentligt. Men hon säger också att det kan 

finnas hundra olika anledningar till varför en elev beter sig utagerande, det är väldigt svårt att 

svara på exakt varför någon gör det. 

6.8   ”En skola för alla” 

När det gäller frågan ”hur ser du på uttrycket ”En skola för alla”?” blir svaret mycket 

varierande från pedagog till pedagog. Anders anser att vi idag har ”en skola för alla”, då han 

så gott det går försöker hålla ihop alla elever i och ta hjälp av specialpedagogen inne i 

klassrummet, istället för att några elever får gå iväg för att få enskild undervisning. Skolan är 

funktionshinderanpassad och han arbetar mycket med både ”Daisy-formatet” och andra 

liknande hjälpmedel för att underlätta och hjälpa de dyslektiska eleverna. Han anser dock att 

det skulle vara skönt att få lite mer hjälp med det. 
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Pedagogerna på resursskolans åsikter om ämnet skiljer sig radikalt mot Anders. De anser inte 

alls att dagens skola är ”en skola för alla”. De menar att ingen får vara annorlunda idag, gå i 

liten grupp etc. För Anna innebär ”en skola för alla” en flexibel skola, där det finns olika 

typer av undervisning, både traditionell, Montessori och mindre eller större grupper, där alla 

lär sig på olika sätt. En elev på deras skola har all sin undervisning på distans, får allt material 

skickat till sig och sitter istället hemma och studerar, efter eget val. Hon tycker att alla lärare 

skulle ha en chans att profilera sig och välja vilken typ av undervisning de trivs bäst med. 

Detta tycker hon att skolan skulle börja med redan i de tidigare åldrarna. Lisa menar att 

eleverna så lätt missar det sociala om de går i för stor klass, vissa behöver den sociala 

kontakten som bara kan fås i liten grupp, annars missar de så lätt inlärningsbiten också, enligt 

henne. Hon anser det vara det allra viktigaste hos dem, att lyfta dem socialt. Hon fortsätter 

med att säga 

 

Varje litet beröm de får, har de med sig hela livet sen och det känns 

viktigast. Från att alltid nästan bara ha fått höra negativa saker, till att få 

höra positiva saker, måste vara ett otroligt lyft av självkänsla och 

självförtroende.  

 

Båda två anser att det blir en hård kulturkrock när deras elever först gungas in i deras lugna 

skola, för att sedan slungas ut till den hårda gymnasievärlden. Hos dem är arbetet mycket 

strukturerat, med en stabil lärargrupp utan vikarier, medan det på gymnasiet är totalt tvärtom, 

vilket ofta leder till kortslutning hos elever, speciellt de med diagnos. De försöker att arbeta 

mycket med övergången mellan grundskola och gymnasiet, men önskar, som tidigare nämnt, 

ett större samarbete med gymnasiet. De anser även att skolan är alldeles för målinriktad idag, 

att betygen tar för stort fokus och att alla ska läsa samma saker och vara på samma nivå. Men 

de som inte klarar den nivån, känner sig misslyckade hela skolgången igenom. ”Alla ska över 

ribban, med ett ben eller två spelar ingen roll…” 

 

Maria, uppfattar även hon uttrycket ”en skola för alla” på ett helt eget sätt. För henne innebär 

det att alla, t.o.m. de gravt handikappade, cp-skadade och liknande ska gå i vanlig klass, vilket 

för henne skulle innebära ett mardrömsscenario. Hon tycker absolut inte att hon är utbildad för 

att utbilda elever med sådana grava funktionshinder. Men hon säger också, att hon är helt för 

att specialpedagoger kommer in och jobbar i klassrummet istället för att segregera vissa elever, 

vilket hon upplever fortfarande görs till ganska stor grad, av tradition. Hon menar även att det 
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beror på viken situation det är, om det är några elever som inte förstår ett ord engelska och bara 

känner sig misslyckade i klassrummet, då är hon i sådana situationer för att segregera. 
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7 Diskussion och analys 

 

I följande kapitel diskuterar och analyserar vi intervjuresultaten och kopplar ihop samt jämför 

det med tidigare forskning som har presenterats i arbetet. Vi kommer ge vår syn på resultatet 

och vad som framkommit i tidigare forskning. Diskussionen ämnar vi knyta ihop med arbetets 

syfte och besvara våra frågeställningar som är: 

 

1. Vilket pedagogiskt synsätt tycks råda hos de intervjuade pedagogerna i hanteringen av 

elever som uppvisar utagerande beteende? 

2. Hur säger sig pedagogerna hantera elever som uppvisar ett utagerande beteende i 

undervisningssituationen?  

3. Vilka orsaker, anser pedagogerna, tycks kunna ligga bakom uppvisandet av 

utagerande beteende hos elever? 

 

När det gäller definitionen av vad ett utagerande beteende är, framkommer det i 

intervjusvaren att pedagogerna anser att detta är mycket svårdefinierbart, men att det för dem 

främst innebär ett ”stökigt” eller ”bråkigt” beteende. Då det råder delad mening om vad ett 

utagerande beteende innebär, är det även svårt att helt precisera begreppet ”utagerande 

beteende”. Enligt Ogden (1991) kan ett utagerande beteende beskrivas som ett hotfullt eller 

utmanande sätt, vilket är besvärande för både omgivningen och för eleven själv. Ogdens och 

pedagogernas definition pekar, trots svårighet att definiera begreppet, åt samma håll.  

 

Utifrån intervjuresultaten kan vi konstatera att pedagogerna anser att orsakerna till ett 

utagerande beteende kan vara många och ha en påverkan på varandra. Majoriteten av 

pedagogerna tror att orsaken till ett beteende kan förknippas med hemmiljön, främst då 

skilsmässa mellan föräldrar som gör att balansen och tryggheten i elevens miljö försvinner 

eller rubbas. Beteendet överför de sedan till skolmiljön. Detta menar också Emanuelsson et al 

(2001). Han talar om den pedagogiska grundtanken som utgår från det relationella 

perspektivet. Där är tanken att orsaken till det utagerande beteendet bl.a. finns i hemmiljön. 

Även Andershed & Andershed (2005) talar om sociala faktorer, exempelvis skilsmässa, som 

en bidragande faktor till ett utagerande beteende. Enligt Erling & Hwang (2001) kan brist på 

sociala färdigheter hos elever bidra till att de söker sig till likasinnade gruppkonstellationer 
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och därmed förstärks det utagerande beteendet vilket även framkom i de två 

grundskolpedagogernas intervjusvar. 

 

Fyra av pedagogerna anser också att det är viktigt att ta reda på orsakerna till ett visst 

beteende, medan två av pedagogerna menar att det varken finns tid eller kompetens till att 

göra egna utredningar om en elev. Ogden (1991) menar att orsaken till vissa beteenden kan 

vara åldersspecifika och utvecklingsrelaterade, men även tids- och situationsspecifika. Att ett 

beteende kan vara situationsspecifikt stärks av de intervjuade pedagogerna som menar att det 

ofta finns specifika skäl till att en elev beter sig utagerande, eller i alla fall att beteendet 

förstärks. Vi ställer oss frågande till vad som egentligen är pedagogens uppgift i förhållande 

till denna problematik. I Lpo 94 står det: 

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande 

och kunskapsutveckling (Skolverket, 1994, s 4). 

 

Samtliga av skolans styrdokument som redovisas i detta arbete ger uttryck för ett relationellt 

perspektiv genom att eftersträva långsiktiga och individuella lösningar utifrån ett humanistiskt 

förhållningssätt. Pedagogers förhållningssätt bör således utgå från detta perspektiv vilket 

innebär ett demokratiskt ledarskap där eleven och dess behov sätts i fokus. I vårt resultat, 

framkom det att pedagogerna själva anser att de, i många fall, saknar de konkreta verktyg som 

behövs för att skapa rätt förutsättningar för elever utifrån det relationella perspektivet. 

Resultatet visar en skillnad mellan special- och resurspedagogerna och 

grundskolepedagogerna då de förstnämnda anser sig ha mer verktyg att tillgå som t.ex. 

psykologer, färre elever, mer resurser. Enligt Henricsson (2006) ska undervisningen utgå från 

elevernas bakgrund och tidigare erfarenheter, vilket vi tolkar som att det är pedagogers 

uppgift och ansvar att undersöka bakgrunden till ett visst beteende hos en elev. 

 

Andersson (1999) är av den åsikten att skolan inte passar för alla barn p.g.a. stora klasser, 

höga prestationskrav och en orolig miljö i skolan. Flertalet av våra informanter ger uttryck för 

liknande tankar. Groth (2007) visar problematiken från ett annat perspektiv där han genom sin 

undersökning pekar på att den specialpedagogiska verksamheten riskerar att leda till 

utanförskap och därmed påverka elevens självbild negativt. Han anser att den 
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specialpedagogiska verksamheten ofta upplevs som negativ. Om den istället skulle upplevas 

som positiv av skolan, elever och föräldrar skulle avskiljandet också påverka eleven i positiv 

riktning. Vi menar, liksom Groth att synsättet på den specialpedagogiska hjälpen måste 

förändras till det positiva, så inte dessa elever behöver känna sig som avvikare samt att 

mindre studiegrupper som är flexibla över tid bör införas. Vi delar därför både 

specialpedagogernas, pedagogernas från resurscentrum samt Anderssons (1999) åsikt och 

menar att för stora klasser kan vara en bidragande orsak till elevers beteendeproblem.  

 

Flertalet av de intervjuade pedagogerna upplever att fokus riktas allt mer mot uppfostran, 

utredningar och konflikthantering medan själva undervisningen och planeringen hamnar mer i 

skymundan. De upplever att det relationella perspektivet är alldeles för tidskrävande att 

införa. Det medför att skolan använder sig av kortsiktiga lösningar för elever, något som 

också Emanuelsson et al (2001) ger uttryck för. Enligt Lpo 94 (Skolverket, 1994) ska 

pedagoger förutom att undervisa i ämnen också lära elever moral, etik, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan man och kvinna samt förbereda och fostra dem till ansvarstagande 

medborgare. För att detta ska kunna uppfyllas, anser vi, liksom Persson (2001) att ett 

relationellt synsätt måste råda där skolan arbetar både på individ- grupp- och 

organisationsnivå. 

 

För att bryta trenden av dåligt beteende hos en elev är det viktigt, enligt tidigare forskning 

(Webster-Stratton, 2004; Henricsson, 2006; Ogden, 1991; Grandelius 1999), att försöka 

uppmuntra och förstärka deras önskvärda beteende, något som ligger i linje med flertalet 

informanters svar. Framförallt uttrycker special- och resurspedagogerna att de arbetar utifrån 

detta handlingssätt.  

 

Sammantaget anser vi att pedagogernas beskrivning av sina arbetsmetoder inkluderar alla 

elever. De tycks arbeta för att forma klassen med hjälp av olika samtalstekniker, 

värderingsövningar, samtalsövningar samt uppmuntrar eleverna till att tänka och handla på 

olika sätt. I Lindell & Hartikainen (2001), uppmuntrar författarna pedagoger att ha fasta 

ritualer för gruppen/klassen, arbeta mycket praktiskt med värdegrunden, moral och etik samt 

har tydliga och bestämda gränser. Dessa hanteringssätt ligger i linje med den relationella 

grundtanken. 
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Vi ställer oss frågande till varför de riktlinjer som har formulerats i styrdokumenten inte 

uttrycks tydligare i intervjuerna med pedagogerna. Enligt Andersson (1999) kan detta bero på 

bristande resurser och ekonomi på skolorna och de begränsade möjligheterna att forma 

undervisningen till en anpassad studiegång för de omnämnda eleverna. Hon anser att en enkel 

lösning på denna problematik är att skolorna tillsätter specialpedagogisk hjälp utanför klassen. 

Specialpedagogerna som deltar i denna studie uttrycker ett annat arbetssätt som tar avstamp i 

det relationella perspektivet. Det innebär att de har som avsikt att både arbeta med eleverna 

och med pedagogerna på skolan. Vid behov hjälper de antingen till i klasserna eller 

undervisar elever enskilt, men de utgår alltid från elevens förutsättningar och förmåga. Enligt 

Emanuelsson et al (2001) och Webster-Stratton (2004) kan relationen och samspelet mellan 

elev, pedagog, skola och föräldrar ses som mycket betydelsefullt och positivt. Detta synsätt 

delar också flertalet informanter, då de anser att det är viktigt med en bra och givande relation 

med elevens föräldrar. De upplever sig även i de allra flesta fall ha en bra relation med 

föräldrarna men där tidsbristen även här är en försvårande faktor.  

 

Alla intervjuade pedagoger är positiva till diagnoser då de anser att alla inblandade äntligen 

får ett svar och kan erbjuda den hjälpen eleven behöver och har rätt till vilket ligger i linje 

med Persson (2001), som menar att genom att uppmärksamma dessa elever så kan 

stigmatisering och andra negativa konsekvenser undvikas för eleven. Vi liksom Persson, anser 

dock att pedagoger måste få hjälp och stöd i sin undervisningssituation både 

kompetensmässigt, socialt och tidsmässigt, för att kunna uppnå detta mål. 

 

Vi vill avslutningsvis lyfta fram begreppet ”en skola för alla” . Enligt skolverket innefattar 

begreppet att alla elever ska ha samma tillgång och förutsättningar till en god och meningsfull 

skolgång, där individualisering står i fokus. Vi, liksom Andersson (1999) anser att om den 

vanliga skolan inte har möjlighet eller förmåga att ge elever den hjälp och det stöd de har rätt 

till, mår de bättre i en mindre grupp där de kan känna sig trygga och omhändertagna. Oavsett 

vilka möjligheter eller begränsningar en elev har, måste undervisningen anpassas efter den 

enskilda individen, antingen i en inkluderande eller i en segregerande skolmiljö. Resultat av 

vår studie visar att speciellt två av de tillfrågade pedagogerna (grundskolepedagogerna) anser 

sig ha bristande kunskap och resurser i att möta elever med ett utagerande beteende. Utifrån 

vår undersökning tyder detta på att dagens svenska skola inte lever upp till den uppgift som 

åligger den i önskvärd grad och risken är att bristande resurser och kunskap drabbar en redan 

utsatt elevgrupp.  
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Vi håller med pedagogerna på resurscentrum att ”en skola för alla” innebär en flexibel skola, 

där det finns olika typer av undervisning. Vi tror, i likhet med Henricsson (2006), att 

inkludering av elever utifrån ett relationellt perspektiv är rätt väg att gå för att nå ”en skola för 

alla”. Dock måste vi komma ihåg att människan har olika utgångspunkter, personligheter och 

erfarenheter som gör att vi lär oss på olika sätt, därför är det också väsentligt med en flexibel 

skola. Vi, liksom Henricsson (2006) anser, för att detta i framtiden ska kunna bli verklighet, 

krävs det att pedagogerna i skolan har gemensamma förhållningssätt, att de skapar en relation 

till eleverna och kan tolerera olikheter hos dem.  
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8  Framtida forskning 

 

Under arbetets gång har nya tankar väckts kring utagerande beteende hos elever. Vi anser att 

följande frågeställningar skulle vara intressanta att forska vidare på samt förslag på 

empirimetod: 

 

 Vad händer med utagerande elever som fått extrahjälp i grundskolan när de kommer 

till gymnasiet? (Kvalitativ forskningsmetod med elevers föräldrar) 

 

 Ser förekomsten annorlunda ut i andra kulturer än den västerländska, gällande 

utagerande beteende hos elever? Vad beror det i så fall på? (Litteraturstudie) 

 

 Hur upplever elever med utagerande beteende sin undervisningssituation? ( Kvalitativ 

forskningsmetod med elever) 

 

 Vilka kurser inom fortbildning finns det att tillgå får pedagoger i hanteringen av elever 

med beteendeproblem? (Litteraturstudie samt intervju med personal på instans för 

fortbildning t.ex. Skolporten)  
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev inför intervjun 

 

Hej våra namn är Caroline Hansson och Sara Myrin och vi studerar sista terminen på 

lärarprogrammet på Högskolan i Halmstad. Vi skriver just nu ett examensarbete där syftet är 

att fördjupa oss i hur några pedagoger upplever och hanterar utagerande beteenden hos elever 

i undervisningssituationen. 

Vi vill börja med att definiera begreppet, utagerande beteende utifrån Terje Ogdens bok, 

Specialpedagogik – att förstå och hjälpa beteendestörda elever (1991)  men därmed inte sagt 

att ni har samma begreppsförklaring. Ett utagerande beteende kan beskrivas som att beteendet 

hos eleven upplevs som utmanande på ett hotande och besvärande sätt både för omgivningen 

och för eleven som uppvisar beteendet. Beteendet kan ha sociala och känslomässiga grunder 

(känslor som irritation och obehag är vanligare än sympati och medlidande) och även andra 

beteendemässiga problem som kan utmynna i samarbetssvårigheter, anpassningssvårigheter, 

emotionella problem samt psykiskt betingade inlärningshämningar. Detta beteende kan ha 

sina grunder i t.ex. hem -, skol -, kamrat -, klassmiljö och behöver således inte betyda att 

eleven har psykiska svårigheter. Ett utagerande beteende kan definieras på många sätt och det 

beror på flera omständigheter då en orsak är att det råder bristande enighet om vad mental 

hälsa eller beteendeproblem innebär, mätproblem samt att man utgår från olika teoretiska 

referensramar och perspektiv i bedömningen. 

 

Då vi vill fördjupa oss i enskilda individers upplevelser och reflektioner kommer vi att 

använda oss av intervjuer som tar cirka 45 minuter. Här kommer vi att inrikta oss på områden 

så som förekomst och definiering av ett utagerande beteende, den enskilde pedagogens samt 

skolans hantering av utagerande beteende hos elever. Vi skulle uppskatta om du ville ta dig 

tid att delta i denna intervju eftersom vi tycker att dina tankar och åsikter är viktiga. För att 

skydda din integritet kommer intervjuerna att ske i enskilt rum, informationen från intervjun 

kommer att bandas men behandlas helt konfidentiellt då ingen annan än vi två skribenter 

kommer att ha tillgång till denna information. Det är helt frivilligt att delta i intervjun och du 

har självklart rätt att hoppa av när som helst under arbetets gång. Vi kommer att göra vårt 

bästa för att svara på alla era eventuella frågor. 

 

När: Bestäms i samråd med er, det skall dock ske inom den närmaste månaden 

Var: Valfritt, ni bestämmer en plats som känns bekväm för er. 

Hur: Genom en öppen dialog med utgångspunkt från områdena ovan. 

 

Vi ser fram emot att få träffa er! 

 

För frågor är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

Caroline Hansson och Sara Myrin 

 

Caroline Hansson: 

Hem: 035-12 47 69 

Mobil: 070-318 60 51 

Mail: HHUcarolineh81@hotmail.comU 

 

 

mailto:carolineh81@hotmail.com
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Sara Myrin: 

Hem: 035-12 34 67 

Mobil: 0704-86 57 00 

Mail: saramyrin@yahoo.se 

 

Handledare: Torbjörn Jansson Mail: torbjorn.jansson@hum.hh.se 

  

ULitteraturförteckning: 

 

Ogden, Terje (1991), Specialpedagogik – Att förstå och hjälpa beteendestörda elever, 

Studentlitteratur, Lund 
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Bilaga 2                                                  Intervjuguide 

 

Introduktionsfrågor 

* Hur många år har du jobbat som pedagog? Vad har du för utbildning? 

 

Pedagogers syn på utagerande beteende hos elever samt förekomst av detta beteende i 

undervisningssituationen. 

* Vad anser du kännetecknar ett utagerande beteende? 

* I vilken utsträckning upplever du att utagerande beteende hos elever förekommer i dina 

undervisningssituationer? 

 

Den enskilda pedagogens hantering av utagerande beteende hos elever i 

undervisningssituationen.  

* Hur hanterar du utagerande beteende hos elever i din undervisningssituation? 

* Vilket pedagogiskt synsätt har du på elever i särskilt behov av stöd och överensstämmer det 

med det svenska skolsystemets synsätt (relationellt eller kategoriskt)? 

* Vad är viktigast när det gäller att ta reda på orsak och bakgrund till varför en elev uppvisar 

ett utagerande beteende? Hur skulle du därefter vidta fortsatta åtgärder?  

* Hur och på vilket sätt har du kontakt och samarbetar med föräldrar till elever som uppvisar 

ett utagerande beteende?  

* På vilket sätt samarbetar ni i arbetslag när det gäller elever som uppvisar ett utagerande 

beteende? 

* Har ni kontakt med särskilda instanser för elever som uppvisar ett utagerande beteende? I 

sådana fall vilka? 

 

Skolans hantering av utagerande beteende hos elever i undervisningssituationen. 

* Använder sig skolan av några modeller i hanteringen av utagerande beteende hos elever och 

i sådana fall vilka? ( Med modeller menar vi om skolan använder sig av någon speciell 

samtalsteknik, diskussionsgrupper, nätverksterapi eller andra metoder för att hantera ett 

utagerande beteende.  

* Har skolan någon handlingsplan för hur skolan ska hjälpa elever som uppvisar ett 

utagerande beteende utifrån deras egna förutsättningar? Hur ser den i sådana fall ut? 

* Finns det någon fortbildning för hantering av utagerande beteende hos elever för 

pedagoger? 


