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Abstract 

Personal inom gymnasiesärskolan arbetar i en verksamhet som kan vara farlig. 
Det är inte så ovanligt att personal möts av hot och våld i sin vardag. Elever gör 
rätt om de kan och frustration och stress i situationer som de upplever att de inte 
kan behärska kan leda till utmanande beteenden. Det är därför personalens 
uppgift att arbeta förebyggande för att elever inte ska behöva känna stress och 
frustration. Syftet med denna studie var således att få en fördjupad kunskap om 
hur personal inom gymnasiesärskolan kan arbeta proaktivt med elever och 
utmanande beteenden. Elever som upplever att lärmiljön är begriplig, hanterbar 
och meningsfull behöver inte känna stress och frustration. För att uppnå studiens 
syfte utfördes intervjuer med elva personal inom två gymnasiesärskolor. I 
personalens beskrivningar av sin verksamhet visar de att de har ett proaktivt 
förhållningssätt och att de med metoder, strategier och i sitt bemötande av elever 
aktivt försöker reducera belastningar så att elever inte ska behöva känna stress 
och frustration. Det finns dock ramfaktorer som innebär att personalen inte alltid 
lyckas i det proaktiva arbetet. 

  
 

  
Nyckelord: frustration, gymnasiesärskola, proaktivt bemötande, stress, 
utmanande beteenden 
  



 

Abstract 
Personnel in upper secondary schools for students with special needs work in a 
field that can be dangerous. It is not uncommon for personnel to be faced with 
threats and violence in their everyday lives. Students do well if they can and 
frustration and stress in situations that they find that they cannot master can lead 
to challenging behaviors. It is therefore the task of the personnel to work 
preventively so that students do not have to feel stress and frustration. The aim of 
this study was thus to gain an in-depth knowledge of how personnel in the upper 
secondary school for students with special needs can work proactively to avoid 
stress and frustration among students. Pupils who feel that the learning 
environment is understandable, manageable and meaningful need not feel stress 
and frustration. To achieve the aim, interviews were carried out with eleven 
personnel within two upper secondary schools for students with special needs. In 
the personnel's descriptions of their activities, they show that they have a 
proactive approach and that, with methods, strategies and in their treatment of 
pupils, they actively try to reduce pressure so that students do not have to feel 
stress and frustration. However, there are framework factors that mean that the 
personnel does not always succeed in the proactive work. 
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1. Inledning 
Personal inom gymnasiesärskolan löper hög risk att utsättas för arbetsolyckor med 

sjukfrånvaro som följd på grund av hot och våld av elever (Arbetsmiljöverket, 2017). 

Orsakerna till hoten och våldet är bland annat brister i kunskaper hos personal, brister i 

personals bemötande och brister i den fysiska lärmiljön (Koch, 2018). När det gäller hot 

och våld mot personal är dessa exempel på det som Cosgrove m.fl. (2011), Hejlskov 

Elvén (2018) och Nordahl, Sørlie, Manger och Tveit (2007) benämner som utmanande, 

utåtagerande beteenden. Greene (2012) menar att när elever har svårigheter med sin 

känslokontroll kan känslor av stress och frustration utlösa aggressivitet när eleverna har 

svårt att kontrollera sina känslor i situationer som de inte vet hur de ska hantera. På grund 

utav en stressig arbetsmiljö för personal med många inslag av utmanande beteenden hos 

elever finns det personal i skolan som överväger att byta arbete, påpekar Ahmadi (2018). 

Han menar precis som Koch (2018) att orsakerna till att personal överväger att byta 

arbete kan vara att personalen har bristande kunskap i att bemöta elever på ett sådant sätt 

att eleverna inte behöver känna frustration och stress och då betonar Ahmadi (2018) att 

det är personalen som har bemötandesvårigheter. De ekonomiska satsningar som görs 

inom skolor är inte heller alltid tillräckliga för den kompetensutveckling och den 

personaltäthet som behövs för att minska risken för att utmanande beteenden ska uppstå 

(Koch, 2018).  

 

Syftet med denna kvalitativa studie är att få en fördjupad förståelse för hur personal inom 

gymnasiesärskolans nationella och individuella program i två gymnasiesärskolor arbetar 

proaktivt för att elever inte ska behöva känna frustration och stress så att utmanande 

beteenden inte uppstår. I denna studie betraktas utmanande beteenden som något som är 

en utmaning för personalen och därför begagnas begreppet utmanande beteenden. 

Begreppet utmanande beteenden brukas även i de fall litteraturen använder andra begrepp 

än utmanande beteenden, såsom problemskapande beteenden (Hejlskov Elvén, 2014), 

beteendesvårigheter (Ahmadi, 2018) och problembeteenden (Greene, 2016). När 

begreppet elever används i studien, görs det för att understryka att denna studie behandlar 

unga vuxna i lärmiljö. Det uttrycks alltså inte alltid explicit att ett fenomen även kan gälla 

för människor i alla åldrar och med alla funktionsvariationer, inte enbart för de 

människor som undersöks, det vill säga elever inom gymnasiesärskolan.  
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Greene (2016) menar att barn (fortsättningsvis kommer begreppet elever att användas i 

denna studie) gör rätt om de kan. När inte elever förmår göra det som enligt samhällets 

normer är rätt, eller det som de förväntas klara av i skolan för att det finns brister i deras 

förmågor och färdigheter, leder det till stress och frustration (Greene, 2016; Hejlskov 

Elvén, 2018). Stress och frustration kan således uppkomma när överkrav ställs på elever 

(a.a.). Känslan av stress och frustration när överkrav ställs är allmänmänsklig och gäller 

inte endast för elever vid gymnasiesärskolan (Jakobsson & Nilsson, 2011). För att 

undvika att överkrav ställs bör lärmiljön vara anpassad utifrån den enskilda eleven (a.a.). 

Lärmiljön bör vara meningsfull, begriplig och hanterbar (Antonovsky, 1991).   

Utmanande beteenden i skolan orsakas ofta av brister i såväl den fysiska som den 

psykosociala lärmiljö som elever befinner sig i (Hejlskov Elvén & Kosner, 2016). 

Begreppet lärmiljö används i denna studie som allt elever möter under sin skoltid, från 

fysiska byggnader till personalens bemötande. Om personalens kunskaper ökar kring vad 

som utlöser utmanande beteenden och hur de utmanande beteendena kan förebyggas 

skulle elever kunna undvika känslor av frustration och stress (Greene, 2012; Hejlskov 

Elvén & Kosner, 2016; McDonnell, 2010). Ett förebyggande, proaktivt arbete, skulle 

kunna förhindra den frustration och stress som elever kan uppleva om inte lärmiljön 

anpassas utifrån deras förutsättningar och behov och om inte personalen har kunskap om 

hur elever bör bli bemötta (a.a.). Ett proaktivt arbete skulle följaktligen även minska 

risken för hot och våld mot personalen (a.a.). 

Ett salutogent förhållningssätt där en känsla av sammanhang - KASAM-, likväl som det 

centrala i att ta vara på det friska i människan och bygga på det, beskrivs av Antonovsky 

(1991; 1996). En lärmiljö där elever upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och 

hanterbar och där hänsyn tas till alla elevers individuella behov skulle minska frustration 

och stress hos elever och således även minska risken för utmanande beteenden (Hejlskov 

Elvén & Sjölund , 2018). Om skolan inte klarar att bemöta elever på sätt som möter deras 

behov ökar risken för att de utmanande beteendena befästs eller ökar (Hejlskov Elvén, 

2014).  
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2. Syfte 
Det övergripande syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse för hur 

personal inom gymnasiesärskolan kan arbeta proaktivt med elever och utmanande 

beteenden.  

  

2.1  Frågeställningar 

1. Hur definieras utmanande beteenden och vilka är orsakerna bakom utmanande 

beteenden enligt personalen? 

2. Hur arbetar personalen proaktivt avseende utmanande beteenden? 

3. Vilka hinder finner personalen i det proaktiva arbetet vid utmanande beteenden?  

 

3. Teorier 
I denna studie har en hermeneutisk, induktiv ansats valts i tolkningen av resultatet (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Vi ser därmed samtalet som ett sätt att utöka kunskapen om och 

förståelsen av ett fenomen genom att granska och analysera det talade ordet på samma 

sätt som vi skulle ha granskat och analyserat en skriven text (a.a.). Det fenomen vi har 

undersökt är personals proaktiva arbete för att undvika att elever blir frustrerade, för om 

elever blir frustrerade kan det leda till utmanande beteenden. Empirin tolkas utifrån den 

förståelse vi redan har av fenomenet men också utifrån den förståelse vi har tillägnat oss 

genom att läsa forskning inom det aktuella området (Bryman, 2011). Empirin har också 

styrt valet av perspektiv och teorier: Relationellt perspektiv och relationell pedagogik, 

kompensatoriskt perspektiv, KASAM och tydliggörande pedagogik och ramfaktorteorin. 

I denna studie ställs inte det kompensatoriska och det relationella perspektivet mot 

varandra eftersom vi har att beakta det kompensatoriska uppdraget skolan har enligt lag 

(SFS 2010:800). Valet blir att låta de båda perspektiven samverka. 

 

3.1 Relationellt perspektiv och relationell pedagogik 
I ett relationellt perspektiv menas att de svårigheter elever möter i skolan ska beaktas ur 

ett socialt och miljörelaterat perspektiv utifrån omgivningens krav och på olika nivåer 

såsom individ-, grupp-, skol- och samhällsnivå (Ahlberg, 2013; Emanuelsson, Persson, & 
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Rosenqvist, 2001). Det skolan gör i sitt arbete med anpassningar har stor betydelse för 

elever i svårigheter och i ett relationellt perspektiv antas förändringar i omgivningen 

kunna påverka möjligheter för elever att uppfylla uppställda krav eller mål (Nilholm, 

2012). Det är inte den enskilda elevens uppträdande eller beteende som ska stå i fokus, 

vilket gör att de stödjande åtgärderna ska inriktas mot olika nivåer i skolans verksamhet 

(a.a.). Enkelt uttryckt ses i det relationella perspektivet elever i svårigheter (a.a.). 

Aspelin (2013, 2014) menar att den relationella pedagogiken utgår ifrån att det är i mötet 

mellan personal och elev som kunskap skapas. Det viktiga sker i mellanrummet mellan 

människorna, det vi inte ser och det som är oförutsägbart och lite skrämmande, men 

också fullt av möjligheter – samvaro (Aspelin, 2013; Lilja, 2013). Sådana 

mellanmänskliga möten och en sådan relation måste alltså finnas innan undervisning, 

kunskap och lärande kan ske (Aspelin, 2013, 2014). Svårigheter som elever kan befinna 

sig i uppehåller sig i det relationella mellanrummet och blir därmed hindret till att genuin 

samvaro kan skapas (a.a.). En helhetsförståelse av elevers situation uppnås endast om 

relationen mellan elever och hela lärmiljön tas i beaktande, men också elevers relation till 

resten av omvärlden (a.a.). Frustration och stress hos elever är exempel på svårigheter 

som är hinder för elevers lärande (Aspelin, 2013).  

 

3.2 Kompensatoriskt perspektiv 
Utifrån ett kompensatoriskt perspektiv förläggs problemen som eleven uppvisar i skolan 

till individen själv (Olsson & Olsson, 2013). Lunde (2011) menar att det 

kompensatoriska perspektivet är det traditionella och den bakomliggande tanken i detta 

perspektiv är att skolan ska kompensera de svårigheter eller uppväga de problem som 

eleven uppvisar (a.a). Det handlar således om brister av olika slag hos eleven (Olsson & 

Olsson, 2013). Det stöd som eleven får ges av speciellt utbildade på skolan och målet är 

att rätta till elevens brister (a.a). Om eleven hade varit tvungen att delta i undervisningen 

på samma villkor som klasskamraterna skulle inte eleven nå målen (Skolverket, 2002). 

Enkelt uttryckt ses i det kompensatoriska perspektivet elever med svårigheter (Nilholm, 

2012). 
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3.3 KASAM och tydliggörande pedagogik 
Antonovsky (1991; 1996) utvecklade den salutogena modellen. Enligt den salutogena 

modellen ska det friska i människan tas fasta och bygga på (a.a.) Det friska i människan 

kallar Antonovsky (1991) för salutogena faktorer. Salutogena faktorer ger skydd mot 

stress och belastning. Centralt i den salutogena modellen är KASAM (SoC-Sense of 

Coherence) - känslan av sammanhang – vilken är avgörande för utgången när en 

människa befinner sig i stressituationer, vilket i sig speglas i hur människan mår (a.a.). 

KASAM är i korthet; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och samspelet mellan 

dessa (a.a.). 

I skolan betyder detta att elever ska förstå vad de förväntas lära sig, de ska kunna hantera 

och klara av de uppgifter de får och undervisningen måste kännas meningsfull (Swärd & 

Florin, 2014). Att elever ska förstå vad de förväntas lära sig handlar om begriplighet och 

att elever ska få känslan av att jag vet (Antonovsky, 1991). Med andra ord, allt som 

händer (inre och yttre stimuli) är greppbart och tydligt, sammanhängande och strukturerat  

(Sjölund, Jahn, Lindgren, & Reuterswärd, 2017). Att elever ska kunna hantera och klara 

av de uppgifter de får handlar om hanterbarhet och att elever ska uppleva att jag kan 

(Antonovsky, 1991; Hejlskov Elvén, Veje, & Beier, 2012). Med andra ord när känslan att 

situationer och krav går att behärska, endera självständigt eller med andras stöd (Sjölund 

m.fl., 2017). Slutligen måste elever känna att uppgifterna är meningsfulla, vilket handlar 

om meningsfullhet och en känsla av att jag vill och jag vågar (a.a.). Med andra ord när 

känslan av att livet har en emotionell mening och utmaningar som möts är värda att gripa 

sig an (Sjölund m.fl., 2017). Så när elever upplever lärmiljön som begriplig, hanterbar 

och meningsfull betyder det att de inte behöver känna frustration och stress (a.a.). Om det 

däremot brister i någon del finns risk att utmanande beteenden uppstår (Hejlskov Elvén, 

Veje, & Beier, 2012).  

KASAM (Antonovsky, 1991) ligger som grund för tydliggörande pedagogik (Hejlskov 

Elvén & Sjölund , 2018; Sjölund m.fl., 2017). Den tydliggörande pedagogiken utvecklas 

ursprungligen som stöd för människor med autism och ADHD och utgångspunkten är ett 

salutogent förhållningssätt (a.a.). Med en tydliggörande pedagogik ökar skolans 

tillgänglighet för elever med autism och ADHD men den gör även lärmiljön mer 

begriplig, hanterbar och meningsfull för alla elever (a.a.). För att göra lärmiljön begriplig, 

hanterbar och meningsfull bör personal tänka på att tydliggöra hela lärmiljön för sina 

elever (a.a.). Personal tydliggör lärmiljön genom att förvissa sig om att alla elever har 
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förstått varför de ska göra något, vad de ska göra, var de ska vara, med vem de ska vara, 

när de ska göra något, hur de ska göra något, hur länge de ska hålla på med något, hur 

mycket de ska göra och vad som ska hända sedan (a.a.). Det är centralt att en 

kartläggning av elevers styrkor och svårigheter genomförs för att personal sedan ska 

kunna bygga på de styrkor elever har och kartläggningen görs endera av elever själva 

eller tillsammans med lärare, specialpedagog eller speciallärare (Sjölund m.fl., 2017). 

Det är emellertid av vikt att det finns en god relation mellan elever och den personal som 

genomför kartläggningen (a.a.). Sjölund m.fl. (2017) menar vidare att det är väsentligt att 

hela arbetslaget är med och utformar strategier för eleverna utifrån den kartläggning som 

gjorts, så att elevers hela skoldag blir tydlig. Olika strategier från personal minskar 

tydligheten och ökar stress och frustration hos elever (a.a.). Tydliggörande pedagogik vill 

varken bota eller normalisera, utan i den tydliggörande pedagogiken ses världen ur olika 

synvinklar och tar olikheter i beaktande (Hejlskov Elvén & Sjölund , 2018). 

 

3.4 Ramfaktorteori 
Ramfaktorteorin kan i korthet förklaras som att: ”Om inte förutsättningen f är för handen 

kan inte handlingen h utföras och således finns det alltid ett begränsat frirum för möjliga 

handlingar” (Linde, 2012, s. 59). Ramfaktorer är alltså de förutsättningar skolan som 

organisation, lärare och elever har att rätta sig efter (Lindström & Pennlert, 2016). 

Ramfaktorer ses oftast som hinder men det som är ett hinder i en skola kan vara en 

möjlighet i en annan, mycket beroende hur skolans personal arbetar med dem (a.a). Linde 

(2012) menar också att det innanför de yttre fasta ramarna, förutsättningarna, finns ett 

förhandlingsutrymme för lärare och det ökar friheten för handlingen. 

I resultatdiskussionen i denna studie kommer informanternas beskrivningar av vad de ser 

som hinder i sitt proaktiva arbete för att undvika utmanande beteenden delvis att 

analyseras utifrån ramfaktorteorin. En ramfaktor är tid – eleven och läraren har till 

exempel en begränsad tid tillsammans och läraren exempelvis en begränsad tid för 

planering (Lindström & Pennlert, 2016). Andra ramfaktorer är gruppstorlek, antal 

grupper en lärare undervisar under en vecka och möjligheter lärare har till 

kompetensutveckling (a.a.). Vidare finns ramfaktorer som lokaler, skolans ekonomiska 

ramar, föräldrars engagemang och från vilka socioekonomiska förhållanden eleverna 

kommer (a.a.).  
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I skollagen (SFS 2010:800, 3 kap. 3§) uttrycks att det är av vikt att skolan undanröjer de 

hinder som står mellan elever, deras lärande och personliga utveckling. På elevnivå, 

menar Olli, Vehkakoski och Salanterä (2012) att personal som inte har ett salutogent 

förhållningssätt och ser det friska i elever är en ramfaktor. Vidare är det en ramfaktor om 

det inte finns personal som har de kunskaper som behövs för att använda alternativa 

kommunikationssätt och då det sätt att kommunicera som eleven känner sig bekväm med 

(a.a.). En annan ramfaktor är en omgivning som inte förstår att elever är autonoma 

individer och som därför, av välvilja, kan ställa sig mellan eleverna och deras egna 

önskningar (a.a.). Dessutom kan bristande tillgänglighet vara en ramfaktor (a.a.). Finns 

inte personal som förstår hur de ska kommunicera med elever eller om inte lärmiljön är 

tillgängliggjord, så ökar riskerna för att elever ska bli frustrerade och utmanande 

beteenden uppstå (Hejlskov Elvén, 2018). 

 

 

4. Bakgrund och tidigare forskning 
För personal inom skolan finns styrdokument som talar om hur de ska arbeta med elever i 

skolan. Skollagen (Svensk författningssamling 2010:800) styr till exempel hur personalen 

ska arbeta med elever på flera olika sätt. Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) talar om 

för skolor att alla elever är olika och också måste få vara olika. Skolan behöver därför 

göras tillgänglig för alla elever på alla nivåer (a.a.). Utbildningen i skolan ska också vila 

på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800, 1 kap, 5§). I denna studie 

förhåller vi oss till såväl vetenskap som beprövad erfarenhet (Skolverket, 2018a) i valet 

av litteratur som kan vara till hjälp i förståelsen av empirin.  

  

4.1 Skolans uppdrag 
Skolan har i sitt uppdrag att arbeta för elevernas personliga utveckling och lärande (SFS 

2010:800, 3 kap. 3§). Där står att eleverna ska vägledas och motiveras så att de, utifrån 

de egna förutsättningarna, ska utvecklas så långt det går mot målen för utbildningen såväl 

i lärandet som i den personliga utvecklingen (a.a.). Alla elever ska därutöver garanteras 

en lärmiljö där de kan känna sig trygga och känna studiero (SFS 2010:800, 3 kap. 5§). 

Om elever har en funktionsnedsättning ska den kompenseras för genom stöd så 
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konsekvenserna av funktionsnedsättningen motverkas och eleverna får möjlighet att nå 

kunskapskraven (Skollag, SFS 2010:800, 3 kap. 3§).  

Skolan har således ett kompensatoriskt uppdrag i det att skolan ska hitta vägar som i 

högsta möjliga grad kompenserar för de funktionsnedsättningar elever kan ha (SFS 

2010:800). Skolan ska alltså ta i beaktande elevernas varierande behov (a.a.). Ett sätt att 

klara det uppdraget torde vara för skolan att arbeta proaktivt, vilket bland annat skulle 

innebära att skolan ska vidta generella åtgärder som till exempel göra förändringar i 

lärmiljön för att möta elevernas behov (Greene, 2012; Hejlskov Elvén, 2018; Lutz, 2013). 

En förändring i lärmiljön gäller även personalens bemötande av elever (Olsson & Olsson, 

2013). Då kan ett lågaffektivt bemötande, det vill säga ett bemötande byggt på ett etiskt 

försvarbart förhållningssätt, som innebär att riskerna för att elever ska känna frustration 

och stress och utmanande beteenden minimeras tas i beaktande (Greene, 2012; Hejlskov 

Elvén, 2018; McDonnell, 2010). Elever som är frustrerade och stressade har svårare att 

nå kunskapsmålen (Hejlskov Elvén, 2014).  

I Skollagen (SFS 2010:800) står att skolan ska bygga på demokratins grund. 

Utbildningen ska föra vidare och förankra det svenska samhällets fundamentala 

demokratiska värderingar till elever (a.a.). Demokrati ska även genomsyra elevernas hela 

skolgång (Skolverket, 2018b). Elever ska alltså till exempel få möjlighet att påverka sin 

egen utbildning (a.a.). Enligt Lindström och Pennlert, (2016), finns såväl direkt som 

indirekt demokrati. Den direkta demokratin kan vara att elever ges möjlighet att muntligt 

eller skriftligt komma med önskemål gällande såväl mål och innehåll som metoder i 

undervisningen (a.a.). Indirekt demokrati, menar författarna, är när personal i samma 

syfte försöker utgå ifrån den kunskap de redan har och elevers egna erfarenheter och 

tankevärld (a.a.). Om elever känner att de kan påverka sin lärmiljö blir den meningsfull, 

vilket skulle minska risken för att de ska känna frustration och stress (Hejlskov Elvén & 

Sjölund , 2018).  

Således vad gäller skolans uppdrag, ska skolan ge eleverna en likvärdig utbildning 

genom att till exempel kompensera för konsekvenser av elevers funktionsnedsättning och 

anpassa utbildningen efter elevers varierande behov (SFS 2010:800) likväl som att skolan 

ska ge förutsättningar för elever och i förekommande fall deras vårdnadshavare så de får 

inflytande över elevernas skolgång (Skolverket, 2018b). 

 



9 
 

4.2 Diskrimineringslagen 
Diskrimineringsombudsmannen- DO- (u.å.) har gett information till skolor om hur de 

aktivt ska utforma åtgärder i sitt arbete mot diskriminering. Det DO (u.å.) skriver utgår 

ifrån Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som handlar om hur skolorna ska kunna 

stödja lika rättigheter och möjligheter för alla elever. DO (u.å.) menar att skolorna ska 

arbeta förebyggande och främjande genom ett kontinuerligt arbete i fyra steg – 

undersöka, analysera, åtgärda och följa upp och utvärdera. De fyra stegen ska omfatta 

den kompletta verksamheten (a.a.). Detta innebär till exempel att lärare, när de planerar 

sin undervisning, ska välja metoder och läromedel utifrån alla elevers förutsättningar och 

behov (DO, u.å.).  

En elev som har en funktionsnedsättning ska alltså, enligt DO (u.å.), få samma 

förutsättningar att lyckas i skolan som en elev utan funktionsnedsättning. En elev som har 

en funktionsnedsättning kan därför exempelvis ha rätt till stöd i undervisningen eller 

extra undervisning, teckentolkar i undervisningen, anpassad schemaläggning, resurs eller 

elevassistent eller inlästa läromedel. (a.a.).  

Bristande tillgänglighet och metoder och läromedel som inte utgår ifrån den enskilda 

elevens förutsättningar och behov är faktorer som ökar risken för frustration hos elever 

och följaktligen även utmanande beteenden (Hejlskov Elvén & Sjölund , 2018).  

 

4.3 Utmanande beteenden 
Utmanande beteenden är beteenden som skapar problem för personer i omgivningen men 

kanske inte för eleverna själva (Hejlskov Elvén & Kosner, 2016). Omgivningens 

reaktioner bestämmer därmed vad som är utmanande beteenden och således är det 

omgivningen som behöver förändras (Hejlskov Elvén & Kosner, 2016; Olsson & Olsson, 

2017; Swärd & Florin, 2014). Personal i skolan bör således fråga sig vad utmanande 

beteenden är, när beteendena blir problem och för vem (a.a.). När personalen har fått en 

uppfattning om vad som orsakar utmanande beteenden blir det lättare att förutse och 

förebygga utmanande beteenden (Greene, 2012).  

Utmanande beteenden kan delas in i två olika grupper; en som kan ses som farlig för 

eleverna själva och/eller för omgivningen och den andra som kan ses som ofarlig 

(Hejlskov Elvén, 2018) De utmanande beteendena kan följaktligen vara utåtagerande där 

elever kan ses som farliga för andra eller inagerande där elever ses som ofarliga för andra 
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än sig själva (Cosgrove, m.fl., 2011; Hejlskov Elvén, 2018; Nordahl, m.fl., 2007). 

Utåtagerande beteenden kan konkret handla om olydnad, skrik, slag, bett och sparkar 

(Hejlskov Elvén, 2018) och det händer att personal i gymnasiesärskolan blir sjukskrivna 

efter så kallade arbetsolyckor orsakade av utåtagerande beteenden som hot och våld 

(Arbetsmiljöverket, 2017). De vanligaste formerna av utmanande beteenden i skolan är 

dock stökighet, rastlöshet eller att elever är lättdistraherade (Hejlskov Elvén, 2018). 

Elever som har utmanande beteenden har också ofta svårt att följa regler, har en bristande 

tidsuppfattning och svårt att utföra saker i en logisk eller bestämd ordning (Greene, 

2012). 

Inagerande beteenden är beteenden där elever vänder sina känslor, sin ångest inåt och 

eleverna kan då bli depressiva, ängsliga, likgiltiga och dystra, men också utveckla 

ångestsyndrom som till exempel fobier och separationsångest (Cosgrove, m.fl., 2011). 

Hyperfokus är också ett inagerande beteende som kan vara en utmaning för personalen 

att kunna bryta (Sjölund m.fl., 2017). Hyperfokus är intensiv koncentration, som kan vara 

positiv om fokus ligger på till exempel en skoluppgift (a.a.). Hyperfokus på grund av 

stress eller ångest där hyperfokuseringen reducerar stressen och ångesten kan däremot 

vara besvärlig för personal att försöka bryta (a.a.).  

Sammanfattningsvis kan utmanande beteenden vara såväl utåt- som inagerande och dessa 

beteenden behöver inte alltid vara problem för eleverna själva (Hejlskov Elvén, 2018). 

 

4.4 Orsaker till utmanande beteenden 
Det är inte ovanligt att tillskriva en enskild elev de problem som uppstår vid utmanande 

beteenden istället för att se helheten, det vill säga i vilka sammanhang och under vilka 

förhållanden problemen uppstår (Asp-Onsjö, 2006; Emanuelsson m.fl., 2001). 

Förändringar i ett system som varken fungerar för personal eller för elever vid utmanande 

beteenden behöver göras och för att dessa förändringar ska kunna ske måste förståelsen 

för de faktorer som orsakar det utmanande beteendet öka (Greene, 2012; McDonnell, 

2010).  

Det finns samband mellan stress och utmanande beteenden (Gillberg, 2018; Hejlskov 

Elvén, 2018). Stressorer (det som framkallar stress) eller belastningsfaktorer diskuteras 

av Hejlskov Elvén (2018) och några av dessa beskrivs i tabell 1: 
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Grundläggande belastningsfaktorer (Stressorer) som är något som dagligen kan finnas i 

elevens liv 

Sömnsvårigheter Svag förståelse för 

sammanhang 

Exekutiva 

svårigheter 

Bristande struktur 

 
 

Sinnesöverbelastning Höga eller för 

många krav 

Familjerelaterade 

problem 

Tonårsexistens 

Ensamhet Utanförskap Stora känslor i 

omgivningen 

December 

Stora livshändelser Pollenallergier Smärttillstånd Relationsproblem 

Situationsbestämda belastningsfaktorer (Stressorer) som uppkommer i specifika 

situationer 

Krav Konflikter Personal eller 

andra elever man 

inte tycker om 

Huvudvärk, tand-

värk och andra 

övergående smärtor 

Plötsliga oljud Vikarier Att inte förstå Plötsliga ändringar 

Att inte räcka till Mat Orättvisor Högtider och fester 

Fasthållningar    

Tabell 1. Olika belastningsfaktorer. Tabellen baserad på information i Hejlskov Elvén 

(2018). 

 

För höga krav kan vara en belastningsfaktor (se tabell 1). Ribban för vad som kan ses 

som överkrav i skolan är lite högre för elever som har en intellektuell 

funktionsnedsättning (Swärd & Florin, 2014). Elever med en intellektuell 

funktionsnedsättning har i mer eller mindre hög grad kognitiva svårigheter (a.a.). De 

kognitiva svårigheterna kan exempelvis visa sig som svårigheter att tänka logiskt, att 

resonera, svårigheter med tidsuppfattning, med språkfunktioner och med associationer. 

Känsloregleringsproblematik är också vanligt bland elever i gymnasiesärskolan, liksom 

perceptionssvårigheter, det vill säga ett annorlunda sätt att ta emot och bearbeta 

sinnesintryck (Hejlskov Elvén & Sjölund, 2018).  
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Stress påverkar förmågor och färdigheter, men elever är olika känsliga för stresspåslag 

och stressnivån går upp och ned under dagen (Bühler, Karlsson, & Österholm, 2018). En 

del elever har högre grad av stress redan då de vaknar och att hamna i kaostillstånd dag 

efter dag är mycket påfrestande och skadligt för välmående (a.a.). Kaostillstånd hamnar 

en elev i, menar Hejlskov Elvén (2018), när stressnivån blir för hög.  

Det är relevant att göra kopplingen mellan en intellektuell funktionsnedsättning och 

andra samexisterande symtom (Gillberg, 2018). En elev i gymnasiesärskolan kan både ha 

en intellektuell funktionsnedsättning och till exempel tal- och språkstörning, ADHD 

(Uppmärksamhetsstörning med eller utan hyperaktivitet) och/eller ASD (Diagnos inom 

autismspektrum) (a.a.). Flertalet av dessa samexisterande symtom kan ge upphov till 

utmanande beteenden som kan skapa problem i skolan (Gillberg, 2018; Hejlskov Elvén, 

2018). Symtom vid till exempel ADHD kan vara hyperaktivitet, det kan finnas brister i 

elevens uppmärksamhet och eleven kan likaledes ha en låg impulskontroll, symtom som 

var för sig eller tillsammans kan ge upphov till utmanande beteenden (a.a.). Om personal 

inte tar hänsyn till de samexisterande symtomen, utan utgår ifrån att en frustrerad elevs 

utmanande beteenden enbart beror på den intellektuella funktionsnedsättningen och 

anpassar lärmiljön endast utifrån detta, så kan adekvat pedagogiskt stöd bli försenat eller 

utebli (Gillberg, 2018). Således behöver skolan kartlägga vari styrkorna ligger hos varje 

individ och göra anpassningar utifrån individuella förutsättningar och behov så stress och 

frustration hos eleven kan undvikas (Hejlskov Elvén & Sjölund , 2018) 

 

Frustration och utmanande beteenden kan uppstå om elever vill förmedla någonting men 

inte blir lyssnade på, rätt tolkade eller förstådda, för att de har svårigheter med att 

uttrycka sig verbalt (Swärd och Florin, 2014). Många elever har också svårt med att hitta 

rätt ord för att beskriva vad som är fel eller tala om vad de behöver (Greene, 2012; 

Olsson & Olsson, 2017). Denna brist på ord kan ofta vara en grund för frustration och 

stress och många gånger bortser personal från språkliga problem när de försöker hitta 

bakomliggande orsaker till utmanande beteenden (Greene, 2012). För att elever ska förstå 

vad personal säger och menar är det också centralt att personalen är tydliga i 

kommunikationssituationerna (Sjölund m.fl., 2017). Personalen ska säga vad de menar 

och mena det de säger (a.a.). Personalen ska även förklara för elever vad de ska göra, hur 

de ska göra det och varför det ska göras (a.a.). Det är alltså centralt att personalen ger 



13 
 

tydlig information till elever, såväl muntligt som skriftligt och gärna med visuellt stöd 

(a.a.), för när det brister i kommunikationen kan elever bli frustrerade och utmanande 

beteenden kan uppstå (Swärd & Florin, 2014; Ahlberg, 2013; McDonnell, 2010). 

 

Andra orsaker till frustration och utmanande beteenden är plötsliga ljud som kan innebära 

en överraskning, plötsliga förändringar som kan vara frustrerande för elever med hög 

inflexibilitet och att elever inte förstår vad som ska göras (Hejlskov Elvén, 2018). När 

utmanande beteenden uppstår handlar det i grunden om att elever försöker skydda sig 

från en miljö som överbelastar sinnet (Hejlskov Elvén & Kosner, 2016; McDonnell, 

2010). 

 

Elever blir även frustrerade när de har svårt att kontrollera sina känslor vilket kan 

resultera i att de påverkar alla inblandade och lösningen på problemet uteblir (Greene, 

2012). Elever som visar utmanande beteenden har många gånger svårt att anpassa sig och 

att hantera sin situation och detta kan leda till att de blir aggressiva (a.a.). Om inte 

personalen har de kunskaper som krävs för att kunna möta elever så att utmanande 

beteenden undviks, ökar risken för att frustrerade elever agerar utåt och skadar 

personalen (Koch, 2018). 

 

Affektsmitta innebär att vi upplever andras känslor genom att de smittar av sig på oss 

själva (Ahmadi, 2018; Hejlskov Elvén, 2014; McDonnell, 2010). Affektteorin beskriver 

de nio medfödda grundaffekterna som finns med oss alla från födseln (Hellberg, 2015). 

Dessa grundaffekter är: glädje, intresse, förvåning, rädsla, skam, skuld, ilska, avsky och 

avsmak (a.a.). Affektsmitta innebär att om vi till exempel umgås med en person som 

skrattar och är glad kan vi själva bli glada och om en annan människa är arg kan det 

smitta av sig så att vi blir arga (Hejlskov Elvén, 2014; McDonnell, 2010). Den ena 

människans beteende aktiverar alltså nervimpulser som skapar en avbildande reaktion 

hos den andra människan (Hellberg, 2015). Hur mycket en människa blir påverkad kan 

dock variera beroende på hur mycket den kan avskärma sig från andras känslor (Hejlskov 

Elvén, 2014). Elever kan följaktligen komma att påverkas av personals eller 

klasskamraters stämningslägen (Hejlskov Elvén, 2014; Lilja, 2013). Påverkas en elev av 

andras affekter kan det även innebära att eleven även har svårigheter med att reglera sin 

egen affekt (a.a.). Således kan affektsmitta både ses som en orsak till varför elever känner 

frustration och stress i de fall personal sprider negativa känslor till elever, men 
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affektsmittan kan även vara en del i det proaktiva arbetet om personal kan bemöta elever 

lågaffektivt och sprida lugn och positivitet för att förebygga uppkomsten av frustration 

och utmanande beteenden (a.a.). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns såväl grundläggande som situationsbestämda 

belastningsfaktorer (Hejlskov Elvén, 2018). Dessa belastningsfaktorer kan orsaka elevers 

frustration och stress. Belastningsfaktorerna kan vara till exempel för höga eller för 

många krav, samexisterande symtom, kommunikativa svårigheter, plötsliga förändringar, 

bristande känslokontroll och affektsmitta.  

 

4.5 Proaktivt arbete 
I en proaktiv verksamhetskultur finns en samsyn, ett samarbete, en öppen 

kommunikation samt framförhållning där skolans mål står i centrum (Runström Nilsson, 

2014). Skolan har också fungerande rutiner för planering, dokumentation, uppföljning 

och utvärdering (a.a.). Metoder som är proaktiva måste också utvecklas för att hjälpa 

elever liksom förutsättningar för att personal ska kunna arbeta med utmaningar på ett 

samarbetsbaserat sätt (Greene, 2012; McDonnell, 2010). Vidare är ett respektfullt 

bemötande från personalens sida centralt för att reducera risken för att utmanande 

beteenden uppstår (Ahmadi, 2018; McDonnell, 2010; Mineur, Bergh, & Tideman, 2009). 

Om inte personalen lyckas visa ett gott bemötande så att utmanande beteenden uppstår, 

ökar risken för att den frustrerade eleven agerar utåt och skadar personalen (Koch, 2018). 

En god lärandemiljö på alla nivåer är därmed den mest effektiva åtgärden för att alla 

elever ska lyckas i skolan (Runström Nilsson, 2014).  

För att personal ska kunna arbeta proaktivt måste de först identifiera de outvecklade 

färdigheter eller de olösta problem som utlöser beteendena och utgå från att elever är 

motiverade, vet skillnaden mellan rätt och fel och har blivit tillräckligt bestraffade 

(Greene, 2012). När de outvecklade färdigheterna eller de olösta problemen är 

identifierade kan personal lära ut de färdigheter som saknas (a.a.). Personal kan också 

tänka på och nyttja de salutogena skyddsfaktorerna (Antonovsky, 1991), eller skyddande 

faktorer, som Hejlskov Elvén (2018) kallar dem. De skyddande faktorerna kan vara 

personliga: bra vardagsstrategier, självkännedom, självständighet, optimism, humor, att 

vara bra på något, nödutgångar, valfri identitet och tillit (a.a.). De kan också finnas i 
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omgivningen: struktur, gemensam problemförståelse, socialt stöd, möjlighet för personen 

att dra sig undan, bra nätverk och kravanpassning (a.a.). 

  

Kravanpassning ingår som en väsentlig del i ett proaktivt arbete och det handlar om att 

elever ska kunna uppnå högsta möjliga funktionsnivå och om då kraven ställs för högt 

eller fel kommer inte eleverna att lyckas (Hejlskov Elvén, 2018). 

Kravanpassningsmetoder är viktiga för alla elever, men speciellt om personalen har med 

inflexibla elever att göra då sådana metoder medför en enklare vardag för såväl elev som 

personal (a.a.). Att dela upp kraven i delkrav som är anpassade efter varje elevs 

förutsättningar och inte ställa för många krav samtidigt är centralt och kraven bör ställas 

utifrån vad vi förväntar oss att elever kan just när kravet ställs (Hejlskov Elvén, 2018). 

Personalen ska alltså utgå från elevernas dagsform, för det som fungerar idag kanske inte 

fungerar i morgon (a.a.). Personalen måste således bemöta elever utifrån deras 

förutsättningar och inte utifrån sina egna (a.a.). När det gäller krav finns det emellertid 

krav som måste ställas (Hejlskov Elvén & Sjölund , 2018). Om krav ställs måste personal 

ha goda argument till varför kraven ställs (a.a.). Det får inte handla om att personalen ska 

få elever att lyda, utan kraven ska ställas för att det gagnar eleverna (a.a.).  

Den fysiska lärmiljön behöver vara sinnligt trygg för att undvika frustration hos elever 

(Hejlskov Elvén & Kosner, 2016; McDonnell, 2010). Elever får inte utsättas för sådana 

sinnesintryck som kan upplevas som obehagliga, skrämmande eller till och med 

smärtsamma (a.a.). Dåligt anpassade lokaler och brister i utemiljön kan göra att elever 

blir frustrerade och agerar utåt mot personal (Koch, 2018). 

 

När belastning av stress hos elever börjar bli för stor finns det vissa varningstecken som 

kan manifesteras på olika sätt hos elever och det är en fördel om personalen lär sig tyda 

signalerna så de till exempel kan avleda innan det utmanande beteendet infinner sig 

(Hejlskov Elvén, 2018). Dessa varningstecken kan enligt författaren vara: särskilda ord 

eller ljud, speciella rörelser, svarta ögon och fokus på speciella samtalsämnen. Det finns 

även positiva varningstecken, eller coping (a.a.). Det är sådant som elever gör för att 

minska belastningen och sådant som personalen inte nödvändigtvis ska bryta. De positiva 

varningstecknen är exempelvis: att avskärma sig, att bli trött och kanske somna, 

självskadebeteende, lättja, specialintressen, ha låtsaskompisar och att spela vissa 

nätbaserade datorspel (a.a.). Hejlskov Elvén (2018) påpekar att det även finns negativa 
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varningstecken som ökar belastningen hos elever. De negativa varningstecknen är till 

exempel: aggressivitet och irritabilitet, ångest och otrygghet, infektioner, ont i magen, 

sinneskänslighet, störd sömn, tvångsbeteenden eller tvångstankar, humörsvängningar, 

bristande överskott och bristande inlärningsförmåga. Dessa varningstecken kan användas 

i det proaktiva arbetet genom att personal kartlägger varningstecknen och anpassar 

lärmiljön utifrån dem (a.a.). Med andra ord tillgängliggör personalen lärmiljön för elever 

för att reducera stress och frustration och undvika utmanande beteenden (a.a.). 

 

Vid utåtagerande beteenden måste personalen ha som utgångspunkt att skapa gynnsamma 

förutsättningar för att elever ska kunna ta kontrollen över sig själva så fort som möjligt 

(Hejlskov Elvén & Sjölund, 2018; McDonnell, 2010). Personalen får alltså inte öka 

konfliktnivån utan måste ha strategier som minskar konfliktnivån och elevens stress i 

situationen (a.a.). Utåtagerande beteenden som kan utgöra en risk för eleverna själva eller 

för omgivningen måste begränsas direkt (Hejlskov Elvén, 2018). Begränsningar kan 

handla om att personal förhindrar att elever skadar sig själva eller andra (a.a.). Hejlskov 

Elvén och Sjölund (2018) beskriver olika verktygslådor, som innehåller strategier, 

proaktiva metoder, för att undvika frustration och stress som kan leda till utåtagerande 

beteenden. Dessa strategier är exempelvis för personal att undvika direkt ögonkontakt; 

prat tillför oftast energi så använd få ord, stå snett framför och inte för nära eleven, prata 

med eleven om vad den ska göra och inte om vad den inte ska göra, var avslappnad och 

tala med lugn röst, blockera inte en utväg utan låt eleven ha ryggen fri och avled med 

humor eller börja prata om något eleven är intresserad av eller erbjud eleven något att äta 

eller dricka. 

 

Personal måste även försöka undvika att bli stressade och därför bör det finnas bra rutiner 

för att de ska kunna byta av varandra i svåra situationer innan de börjar bli stressade och 

på så sätt får de då möjlighet att lugna ned sig för att undvika affektsmitta (Hejlskov 

Elvén, 2018).  

 

Således, vad gäller proaktivt arbete bör personalen tänka på att ta vara på det friska i 

eleven och bygga på det, det vill säga nyttja det Antonovsky (1991) benämner salutogena 

skyddsfaktorer. Personalen behöver alltså anpassa hela lärmiljön utifrån den enskilda 

eleven och också lära sig att tyda varningstecken hos eleven för att till exempel kunna 

avleda. Ett proaktivt arbete gynnas av samsyn, samarbete och en öppen kommunikation 
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inom arbetslag och kollegium. Vidare är ett respektfullt bemötande från personalens sida 

centralt. 

 

4.5.1 BETYDELSEN AV ETT GOTT BEMÖTANDE I ETT PROAKTIVT ARBETE  
Ett lågaffektivt bemötande är ett synsätt med metoder som är utvecklade för att hantera 

utmanande beteenden på ett etiskt försvarbart sätt (Hejlskov Elvén & Kosner, 2016; 

McDonnell, 2010). Elever gör så gott de kan och när de inte gör det måste vi förstå varför 

så vi kan hjälpa dem (Ahmadi, 2018; Greene, 2016; Hejlskov Elvén, 2018). Personal ska 

utgå från att när inte elever gör rätt handlar det inte om brist på vilja utan om att 

förutsättningarna för att göra rätt inte har varit tillräckliga (a.a.) och bara för att någon 

tycker att ett beteende är bra får inte detta beteende krävas av en annan person (Hejlskov 

Elvén & Kosner, 2016).  

Etik handlar om vilken människosyn vi har och hur den visar sig genom personalens 

bemötande av elever samt genom vilka insatser som görs (Bühler m.fl., 2018). Elever 

förmedlar mycket av sig själva vilket gör dem sårbara och då krävs att vuxna bemöter 

dem med värdighet och erkännande (Nordahl m.fl., 2007). Eleverna måste därför bli 

sedda som aktörer med samma behov och förväntningar som alla andra (a.a.). Den etiska 

grundsynen är avgörande för om vi ska kunna uppfylla de etiska kraven för att inte bidra 

till vidare konflikter och besvikelser (a.a.). I läroplanen för gymnasiesärskolan 

(Skolverket, 2018b) står uttryckt att i skolan ska elever bemötas med respekt för såväl sin 

person som det arbete som de utfört. Om elever inte blir bemötta på ett respektfullt sätt 

kan det bidra till besvikelser, brustna relationer samt en upptrappning av utmanande 

beteenden (a.a.). Vidare är det viktigt att personal och elever möts och att personalen lär 

sig något av eleven och eleven lär sig att personal och elever kan mötas på ett bra sätt där 

det finns ömsesidig förståelse (a.a.). Hejlskov Elvén och Sjölund (2018) menar att etik 

handlar om hur vi bedömer vårt eget beteende och att personal i skolan ska tänka på hur 

de själva vill bli bemötta (a.a.).  

Det förhållningssätt personalen har påverkar således det arbete som utförs med elever 

som har utmanande beteenden eftersom det råder ett samband mellan de förväntningar 

som finns och de handlingar som utförs (Ahmadi, 2018; Drugli, 2003). Elever som har 

negativa samspelserfarenheter är de elever som mest är i behov av positiva och 

förtroendefulla relationer med personal (a.a.). Elever med utmanande beteenden utlöser 

emellertid ofta ett negativt samspelsmönster med personal (a.a.). Negativa förväntningar 



18 
 

kan utlösa negativa handlingar, men med positiva förväntningar är det möjligt att få till 

stånd positiva beteenden, något personalen bör ha i åtanke (Runström Nilsson, 2014). 

Personal behöver därför bygga upp ett förtroendekapital hos elever (Hejlskov Elvén & 

Sjölund , 2018). För att bygga ett förtroendekapital måste personal visa empati, kunna 

lyssna och visa intresse för sådant som är viktigt för elever (a.a.). Personalen måste också 

tro på eleverna och visa att man vill eleverna väl, något som Lilja (2013) menar görs. I 

sina iakttagelser har Lilja (2013) dock sett att relationsskapandet inte är medvetet från 

personals sida, utan personal vet att en god relation med elever är nödvändigt, men själva 

skapandet av relationer är inte planerat utan kommer naturligt och omedelbart. Ett 

förtroendekapital skapas inte snabbt, speciellt inte om elever sedan tidigare haft ett 

negativt samspelsmönster med personal (Hejlskov Elvén & Sjölund , 2018). Det är 

centralt att personalen har i åtanke att ett förtroendekapital som tar lång tid att bygga upp 

kan rivas desto snabbare (a.a.). Samspelet mellan personal och elever är följaktligen 

fundamentalt (Ahmadi, 2018; Lilja, 2013; Olsson & Olsson, 2013). I mötet mellan 

personal och elever är det viktigt att personalens förhållningssätt är utvecklande (Olsson 

& Olsson, 2013). För att det ska möjliggöras förutsätts att personalen reflekterar över sitt 

eget agerande och sitt samspel vid möte med elever (a.a.). I samspelet med andra görs 

försök att tolka vad andra personer egentligen vill med det som sägs och görs (a.a.). Hur 

personalen uppfattar elevers handlingar och beteenden beror på personalens egna 

föreställningar och förutfattade meningar, vilka tolkas in i handlingarna och beteendena 

(a.a.). De förväntningar som finns på elever, utifrån den bild som personalen gjort sig av 

dessa påverkar således hela samspelet med eleverna (a.a.). 

Alltså kan ett lågaffektivt bemötande som är ett synsätt med metoder som möter elever på 

ett etiskt försvarbart sätt ha betydelse i ett proaktivt arbete. Vidare behöver personalen 

bygga upp ett förtroendekapital hos elever genom att se eleverna, tro på eleverna, vilja 

eleverna väl och möta eleverna med respekt.  

 

4.5.2 BETYDELSEN AV SAMVERKAN OCH SAMSYN I ETT PROAKTIVT ARBETE 
Skolan har inte längre rätt att över huvudena på elever och föräldrar bestämma vad som 

är rätt väg att gå när det gäller elever med en intellektuell funktionsnedsättnings skolgång 

(Grünewald, 2012). Skollagen (SFS 2010:800) betonar att samverkan ska ske mellan 

skola och hem. Vidare ska ökat ansvar ges till eleven själv, som med stigande ålder och 

mognad själv ska ta aktiv del i sitt eget lärande och sin egen skolgång (a.a.). Samverkan 
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med hemmet ska inte endast fokusera på kunskapsmålen, utan den ska också understödja 

elevers generella personliga utveckling (a.a.).  

För lärare gäller att de ska samarbeta med varandra i syfte att hjälpa elever som går i 

gymnasiesärskolan att nå kunskapsmålen och så att eleverna kan känna ett sammanhang i 

studierna och det är rektors ansvar att lärare får möjlighet att samarbeta så att 

utbildningen kan utvecklas (Skolverket, 2018b). Samarbetet mellan alla skolformer, men 

även med utbildare som tar vid efter gymnasiesärskolan ska även det utvecklas, (a.a.). 

Sammanfattningsvis säger således lagar och styrdokument att samverkan mellan alla 

aktörer kring elever, tillsammans med eleverna själva är grundläggande för elevernas 

utveckling, såväl kunskapsmässigt som personligt (SFS 2010:800; Skolverket, 2018b). 

På de flesta skolor finns idag tillgång till speciallärare som har fördjupade kunskaper i 

specialpedagogik (Ahlberg, 2013). Denna yrkesgrupp har ett särskilt uppdrag att arbeta 

med och att ge stöd till elever som anses behöva det (a.a.). Vidare nämner författaren att 

specialpedagogikens praktik innefattar att identifiera, analysera och medverka i arbetet 

med att undanröja hinder för lärande i olika lärmiljöer samt utveckla verksamhetens 

lärmiljöer och stödja elever i svårigheter. Ahlberg (2013) skriver att en speciallärares 

uppgift även är att ha handledning, vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare med 

enskilda lärare, men även ha grupphandledning med flera lärare där samtalens syfte är att 

hjälpa lärare med bland annat didaktiska frågor där olika teorier, undervisning, elevers 

lärande och delaktighet tas upp samt människosyn, respekt och samarbete med 

föräldrarna kan ingå i samtalen (a.a.). En speciallärares uppgifter är också att utföra 

uppföljningar och utvärderingar av bland annat genomförda åtgärdsprogram och leda 

utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla 

elever men även att individanpassa arbetssättet för elever i behov av särskilt stöd 

(Ahlberg, 2013). Därefter uttrycks att en av de viktigaste uppgifterna en speciallärare har 

är att stödja skolans personal med att utarbeta elevdokumentation där bland annat 

svårigheter och möjligheter och realistiska mål tas upp samt koppla samman 

undervisningsinnehållet till elevers behov, känslor, förutsättningar, erfarenheter och 

intressen (a.a.). Utifrån detta kan slutsatsen dras att för en speciallärare är samarbete och 

samverkan på flera nivåer aktuella. 
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Personalens förmåga att samarbeta och kommunicera, speciellt i arbetslaget men även 

med speciallärare är viktigt för elever i svårigheter (Ahlberg, 2013). Vidare är 

dialogkompetens och ett fungerande samarbete inom ett arbetslag nödvändigt för att 

skapa goda lärmiljöer (Ahlberg, 2013; Greene, 2012). Fungerar samarbetet och en 

samsyn finns i arbetslaget om hur arbetet ska utformas för att möta alla elevers olikheter 

ökar det möjligheter till delaktighet och lärande för alla elever, vilket har stor betydelse 

för hur elevers skolsituation utvecklar sig (a.a.). Elevers olikheter ska ses som en resurs, 

eftersom de har olika erfarenheter, kunskaper och färdigheter (Ahlberg, 2013). På så sätt, 

menar författaren, kan olika röster bli hörda och olika perspektiv bli synliggjorda i 

klassrummet, vilket ökar förståelsen för att människor är olika och har rätt att vara olika.  

Således lyfts vikten av samarbete, samverkan och samsyn av flera olika anledningar i 

skollag (SFS 2010:800) och i litteraturen. Där menas att samverkan, samarbete och 

samsyn mellan alla olika aktörer runt elever är centralt för elevernas personliga 

utveckling och kunskapsutveckling.   

 

5. Metod 
I detta avsnitt beskrivs och redovisas först urvalet av informanter, följt av den kvalitativa 

datainsamlingen, intervjuer, som använts för att söka svar på våra frågeställningar. Efter 

det beskrivs tillvägagångssättet under rubriken Procedur. Därefter följer en genomgång 

av de forskningsetiska överväganden som gjorts. Syftet med denna studie var att få en 

fördjupad förståelse för hur personal inom gymnasiesärskolan kan arbeta proaktivt med 

elever och utmanande beteenden.  

 

5.1 Urval 
För att uppnå syftet med studien vände vi oss till personal verksamma inom 

gymnasiesärskolan som skulle kunna besvara de forskningsfrågor vi ställt så att syftet 

med undersökningen kunde uppfyllas. Detta innebar att vi gjorde ett målstyrt eller 

målinriktat urval (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Eftersom de undersökta 

skolenheterna var små arbetade sex informanter endast inom gymnasiesärskolan, medan 

fem informanter delade sin arbetstid mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan. Av 

de sju informanterna som endast arbetade inom gymnasiesärskolan var fem anställda på 
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ett individuellt program och en på ett nationellt program. De yrkesgrupper som ingick i 

undersökningen var anställda inom de utvalda skolorna som assistenter, elevcoacher, 

förskollärare, instruktörer, lärare och yrkeslärare. Två av lärarna hade en 

specialpedagogutbildning och en lärare hade speciallärarutbildning med inriktning mot 

utvecklingsstörning och en lärare speciallärarutbildning med inriktning mot matematik.  

 

5.2 Intervjuer 
När detta arbete inleddes gjordes ett övervägande om huruvida enkäter eller intervjuer 

eller en kombination av båda skulle användas som metod för att samla empiri. Intervjuer 

valdes eftersom intervjuer kan ge fördjupade svar på frågor som hur och varför 

verkligheten ser ut som den gör (Rienecker & Stray Jørgensen, 2018) och vårt syfte med 

denna studie var just att få en fördjupad förståelse för hur personal inom 

gymnasiesärskolan kan arbeta proaktivt med elever och utmanande beteende. 

  

Vi utförde alltså en kvalitativ studie (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014; 

Rienecker & Stray Jørgensen, 2018), vilket betydde att vi genomförde intervjuer. De 

intervjuer vi gjorde var semistrukturerade och genomfördes således utifrån en 

intervjuguide (a.a.). Vi hade följaktligen tio frågor inom samma tema som vi ställde till 

alla informanter, men följdfrågorna såg olika ut eftersom vi i följdfrågorna utgick ifrån de 

uppgifter informanterna lämnade. Temat var personals proaktiva arbete för att undvika 

frustration och stress och utmanande beteenden hos elever. Genom intervjufrågorna 

eftersöktes bakgrundsinformation om informanternas upplevelser och kunskaper kring 

såväl begreppet utmanande beteenden som deras erfarenheter av proaktivt arbete för att 

undvika utmanande beteenden.   

 

För att underlätta för oss själva hade vi dock förslag på följdfrågor nedskrivna i vår 

intervjuguide (se bilaga 2). De intervjuer vi genomförde tog mellan tjugo minuter och en 

timma att fullfölja. 

 

5.3 Procedur 
Vi började med att ta kontakt med tio personal verksamma inom gymnasiesärskolan för 

att sondera huruvida intresse för att medverka i vår undersökning fanns. Alla tio var 

positiva till att medverka i intervjustudien. Även en elfte personal visade sitt intresse, 



22 
 

varvid vi även inlemmade den personalen i undersökningen. Vi gav sedan vidare 

information till de elva personalen. Här valde vi olika vägar. En av oss skickade ut ett 

mail till den personal som skulle intervjuas, där följebrevet (se bilaga 1) skickades med 

som bilaga till mailet. Den andra tog personlig kontakt med de som tackat ja till att vara 

med i studien och hade då med följebrevet (se bilaga 1). Vid detta första möte 

informerades även muntligt om syftet med vår undersökning och det berättades också om 

hur vi forskningsetiskt skulle gå tillväga.  

 

Att genomföra intervjuer var en lämplig metod för att ta del av andra människors 

erfarenheter och uppfattningar och dela deras tankar kring ett givet ämne (Bryman, 2011; 

Kvale & Brinkmann, 2014). Av den anledningen följde vi under intervjuerna inte 

intervjuguiden rigoröst utan lät informanterna leda vägen, så länge de höll sig till det 

givna temat (Bryman, 2011). Vår avsikt var således att inte låta oss begränsas av det 

format som intervjuguiden innebar, utan snarare visa en öppenhet för information som 

gavs utöver det givna. Under intervjuerna var det viktigt att intervjuaren lyssnade, visade 

intresse, var öppen genom att bekräfta med ljud och för att kunna följa upp de intressanta 

ämnen som informanten berört under samtalet (Bryman, 2011). 

 

Vi valde att ge informanterna möjlighet att själva välja tid och plats för intervjuerna. I de 

fall förslag på tid eller plats inte gavs eller inte passade, hade vi i förväg gjort ett eget 

tidsschema där informanterna kunde välja tid och vi hade även förslag på lokaler. I 

förväg kontrollerade vi de olika lokalerna så att de skulle vara ändamålsenliga. Vi gjorde 

även valet att spela in intervjuerna, en av oss genom inspelningsfunktion i mobiltelefonen 

och den andra använde diktafon. Inspelningarna gjordes med tanke på att människans 

minne är begränsat, så om intervjuerna fanns inspelade så gick ingen information 

förlorad (Bryman, 2011). En annan fördel med att spela in intervjuerna var att vi vid 

transkriberingen av intervjuerna kunde lyssna på det inspelade flera gånger, likaledes för 

att inte viktig information skulle förloras. Informanterna hade inte i förväg fått reda på 

vilka frågor som skulle ställas, men de visste vilket tema - proaktivt arbete för att undvika 

frustration och stress och utmanande beteenden hos elever - intervjun skulle kretsa kring. 

 

Det material som insamlades med mobil eller diktafon transkriberades av respektive 

intervjuare. När transkriberingen färdigställts färgkodades de delar som kunde svara på 

forskningsfrågorna avseende hur informanterna definierade vad som utgör ett utmanande 
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beteende för dem, hur personalen arbetar proaktivt avseende utmanande beteenden och 

vilka möjligheter och hinder de finner i detta proaktiva arbete. Varje forskningsfråga 

kodades således med var sin färg (Kvale & Brinkmann, 2014). De färgkodade svaren på 

respektive forskningsfråga förde vi sedan över till var sina dokument, för att vi lättare 

skulle få överblick över resultatet innan arbetet med att skriva resultat- och analysdelarna 

av denna studie inleddes (a.a.).  

 

I analysen av empirin arbetade vi efter en induktiv modell (Kvale & Brinkmann, 2014). 

De data som insamlats granskades och utifrån denna data letade vi efter mönster som 

sedan sattes in i ett sammanhang. Vi frågade oss alltså huruvida det fanns likheter och 

skillnader i de svar som gavs och om någon förklaring till likheterna och skillnaderna 

kunde hittas i relevant forskning (a.a.). Således letade vi efter det i empirin som kunde 

generaliseras (a.a.). 

 

Av hänsyn till informanterna har informanternas talspråk skrivits om till skriftspråk i 

studien för läsbarhetens skull då vissa ord, påståenden och meningar formulerades med 

stark dialekt. Det som har skrivits om har gjorts varligt, utan att ändra på varken innehåll 

eller syfte i uttalandet. Kvale och Brinkmann (2014) menar att sådana ändringar kan vid 

vissa tillfällen vara nödvändiga för att informanten ska redogöras på ett värdigt sätt. 

 

5.4 Forskningsetiska överväganden 
Vår intervjustudie genomfördes inom två gymnasiesärskolor. Vi började med att kontakta 

skolledare i berörda skolor för att få tillstånd att inlemma skolorna i vår undersökning. 

Vidare tog vi kontakt med personal verksamma inom gymnasiesärskolan för att sondera 

huruvida intresse för att medverka i vår undersökning fanns. Vid detta första möte 

informerade vi även om syftet med vår undersökning och vi berättade också om hur vi 

forskningsetiskt skulle gå tillväga. Av de elva personal vi frågade var alla positiva till att 

medverka i vår undersökning. 

 

Vid varje intervjutillfälle tog vi tillfället i akt att ytterligare få en muntlig bekräftelse på 

att den information som uttryckts i följebrevet (se bilaga 1) hade förståtts av respektive 

deltagare. Vi informerade också de som skulle intervjuas om att de i mån av intresse 

kunde få tillgång till den färdiga studien när den godkänts av examinator. 
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Vi hade därför under hela processen i åtanke informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014; 

Vetenskapsrådet, 2017) för att säkerställa att vi behandlade våra informanter på ett 

forskningsetiskt korrekt sätt. 

 

För att skydda informanternas och skolornas identitet valde vi att inte ge någon 

information om skolornas lokalisering, ej heller biologiskt kön eller ålder på våra 

informanter. För att skydda informanternas identitet ytterligare gav vi informanterna 

fiktiva namn, P1-P11, i resultatdelen. 

 

 

6. Resultat 
I resultatdelen kommer informanternas definition av utmanande beteende att redogöras 

för, liksom den förklaring de ger till varför de tror att utmanande beteenden uppstår. 

Därefter följer informanternas utsagor om hur de arbetar proaktivt för att undvika stress 

och frustration hos eleverna så att inte utmanande beteenden ska uppstå. Slutligen 

redogörs för de hinder personalen ser i det proaktiva arbetet.  

  

6.1 Utmanande beteenden och orsaker till utmanande beteenden  
Vad gäller hur utmanande beteende uppfattas, ger informanterna olika svar. Flertalet 

informanter tar upp för vem ett beteende är utmanande. Exempelvis frågar sig P2 om det 

är: “[…] personalen som har ett problemskapande beteende eller är det eleven?”. P5 

reflekterar över samma sak:  
En annan elev som [...] är väldigt klar med vad man vill och vad man inte vill, skulle 

man göra ett övertramp där och vet att det här vet jag att personen inte vill och ska 

genomdriva det ändå, då ska jag ha ett himla gott skäl till varför jag ska genomdriva det, 

för annars blir det ju, då är det ju jag som gör konflikten. Det tror jag man också måste ha 

i huvudet, att det här beteendet det var mitt fel.” (P5). 

 

Koncentrationssvårigheter kan vara en orsak till utmanande beteenden. Exempel på hur 

koncentrationssvårigheter manifesteras hos elever är att de inte kan sitta stilla och inte 

kan koncentrera sig och lyssna (P4). Som P1 uttrycker det: “[...] dom är oroliga överlag, 
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som man... man är orolig i kroppen, man måste röra på sig, man kanske har ljud för sig 

på något sätt [...]”. 

  

Det är även en utmaning när en elev tappar fokus och personalen ska försöka få eleven att 

fokusera igen, vilket kan vara besvärligt även för övriga elever, menar P1: ”[Eleven] 

tappar fokus hela tiden och när problemet är att få tillbaka eleven i fokus helst om det är 

fler än en elev. [...] man ska försöka fånga in den eleven och så har man den andra eleven 

som bara sitter och känner sig lite förvirrad i den situation som uppstår”. 

  

Utåtagerande beteenden anser sju informanter vara utmanande. Då nämns våld mot 

personal, våld mot annan elev och självskadebeteende som exempel, men också 

våldsamma utbrott av glädje som skrämmer andra elever eller vållar skada på saker. Våld 

mot personal så sjukhusvård har behövts har fyra personal upplevt. P10 berättar:  

[För] många år sedan hade jag en elev som hade en grav ADHD som slog ner min 

klassassistent. [...] då var det en klassrumssituation med andra elever och de blir ju rädda. 

[...]. Assistenten fick ju åka på lasarettet och eleven blev väldigt skamsen sen.[...]. Det 

handlar om en arbetsmiljöfråga. Man ska inte vara på jobbet och få stryk. (P10).  

 P3 har inte själv råkar ut för våld, men har varit i ett arbetslag där det hänt: ” […] en 

annan som har jobbat med oss har fått fara på sjukan tre gånger på grund av att [elev] blir 

utåtagerande”. Ibland kan det vara svårt för personal att förstå varför en elev blir 

utåtagerande och det krävs efterforskning för att förstå varför eleven blir frustrerad eller 

stressad:  

Vi har haft en elev som låg och sparkade och slängde grejer mot en som var gravid. […]. 

Inte direkt ett återkommande beteende men hände med någon veckas mellanrum. Det 

visade sig att eleven var rädd för att hennes klänning skulle bli förstörd. Men det krävdes 

lite detektivjobb att komma fram till orsaken” (P10). 

 

Våldsamma utbrott av glädje som skrämmer andra elever eller vållar skada på saker ses 

också som utmanande beteenden. Ett exempel är när en elev får “[...] utbrott av glädje så 

kökslampan har ju åkt flera gånger på grund av det yviga rörelsemönstret. Ja, då är det ju 

vårt fel. Då är ju lampan satt för lågt. Vi skulle ha mätt ut arms[längden]” (P5).  

  

Socialt ej accepterade sätt att ta på andra människor berättar P7 om: 
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Vi hade ju ett tillfälle under en rast då eleven inte visste vad [hen] skulle göra. På rasten 

behöver [hen] regler och så och det fanns inga. [Eleven] blev osäker [...] då [hen] inte 

visste vad [hen] skulle göra så då smekte [eleven] mig på låren. Jag blev mest arg för att 

jag blev rädd [...]! Jag visade att jag blev arg med tecken och sade ifrån. Så satte jag mig 

med eleven och pratade om hur det känns när någon inte vill att man gör någonting.  

Här diskuterar även P7 om att den verkliga orsaken till att eleven visar ett utmanande 

beteende är att rasterna inte blivit tydliggjorda för eleven.  

 

Utmanande beteenden kan uppstå av flera orsaker och det är inte alltid enkelt att förstå 

varför en elev visar frustration och stress:  
[...] varför beter sig den här eleven på det här sättet just nu [...] och berodde då 

situationen på att det var en ny person eller berodde det på att eleven inte har sovit eller 

för att det har hänt någonting hemma, hänt någonting på vägen till skolan eller i skolan, 

ätit dåligt, sovit dåligt, sett skräckfilm. Jag vet inte. Vad har hänt? Det har man ju ingen 

aning om” (P1). 

 

Även förändringar i rutiner och om elever blivit retade nämns som faktorer som kan 

innebära att elever blir frustrerade, vilket kan leda till utmanande beteenden:  
[Eleven] kan ha blivit retad på boendet och så kommer [eleven] hit och talar om det där 

och så lyssnar jag och försöker ju svara så [eleven] ska lugna ned sig men att få [eleven] 

att förstå att det kan vara båda som gör fel, men då kan [eleven] ska rikta ilskan mot mig 

(P9). 

 

Trygghet är viktigt, menar P4, och om eleven känner sig otrygg och stressad och inte kan 

förstå sina egna känslor eller handlingar kan det leda till utmanande beteenden, nämner 

P7 och P11.  

  

Svårigheter kan även uppstå när personalen ska göra olika anpassningar för elever som 

har olika funktionsnedsättningar och som behöver bemötas på olika sätt, vilket innebär 

att gruppsammansättning kan vara en faktor som kan utlösa utmanande beteenden:  
[...] det kan handla om gruppen. Att gruppen blir påverkad och studieron. Sedan kan det 

vara att ha flera olika diagnoser i en grupp som inte går ihop med varandra. Man kan ha 

många med autistiska drag och lite ADHD. De stöter ihop och blir utåtagerande (P10).  
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Utmanande beteenden kan också framkallas om eleven är rädd. Det kan vara sådant som 

till exempel kan förekomma vid utevistelse P8 utvecklar:  
Eller om man ska typ ut och promenera och så har man en elev som till exempel både är 

rädd för hundar och fåglar och under en promenad stöter man på dessa djur då blir det ju, 

då blir det problem runt hur dom reagerar mot dom sakerna (P8).  

För en ljudkänslig elev kan det således bli besvärligt om det är bullrigt i den fysiska 

lärmiljön, menar P7 och om eleven inte kan filtrera påfrestande ljud kan eleven försöka 

fly. P6 talar också om höga ljud: “Det finns ju dom som är rädda för vissa grejer och då 

kan man ju aldrig hålla på. Det går ju inte”. 

  

Situationer där personalen varit tvungen att använda fasthållning i för elever potentiellt 

farliga situationer berättar P2 och P3 om.  
En elev som skulle gå till en lektion och vi var tvungen att gå över en stor väg och så 

började eleven att springa och den andre som jag jobbade med då var närmast så [hen] 

tog tag i det, va, och det vet vi ju, det skapar ju mer frustration och då blir det ju mer 

besvärligt, men där var det ju en fara för trafiken att [eleven] kunde bli överkörd (P2). 

Ibland är det således nödvändigt att hålla fast elever om det är i situationer som kan 

innebära fara, trots att detta tillvägagångssätt oftast ökar frustrationen hos eleverna. 

 

Om gymnasiesärskolan är integrerad i gymnasieskolan kan brist på kunskaper om eller 

erfarenhet av att arbeta med elever som har en intellektuell funktionsnedsättning hos 

personal som inte arbetar i gymnasiesärskolan leda till utmanande beteenden hos 

eleverna. P9 berättar: 
Mina elever har ju inte varit så jättemycket [med] dom andra gymnasieeleverna [...]. Men 

sedan fick dom börja gå [dit] lite grann och klart innan jag också har förstått vad det 

handlade om riktigt har det varit många konflikter mellan både elever och lärare där [...]. 

[...]det är ju kränkande för dom, för mina elever. [...]. Verkligen dåligt bemötande får 

dom”. 

  

6.2 Proaktivt arbete 
Vikten av ett proaktivt arbete för att undvika utmanande beteenden talar P7 om: “Det ger 

väldigt mycket om man kan undvika att en elev hamnar i affekt för i affekt så är 

[eleverna] ju inte närvarande och får inte ut särskilt mycket av dagen”. Elever är inte 

elaka, men de måste få en förståelse för och insikt om vad de gör och det är därför viktigt 



28 
 

att elever inte känner sig dåliga utan själva, med hjälp av en vuxen, får förståelse för hur 

det kan kännas för andra, enligt P7. 

 

Allt eftersom lär sig personalen hur eleverna fungerar och så utökas kunskaperna om hur 

de enskilda eleverna ska bemötas så att ett utmanande beteende inte behöver uppstå, 

menar P5: ”Man ska vara lite före [...] om jag vet att någon absolut inte äter potatis, så 

ger jag inte eleven potatis. Äter den inte spaghetti, så serverar jag inte spaghetti. Nej!”.  

P7 uttrycker att personalen måste lära sig vad som fungerar och om något inte fungerar så 

krävs nya strategier och anpassningar: 
Fungerar inte en strategi får man sätta sig ned igen och tänka om och fundera på vad som 

kan vara en triggare eller vad som kan göra att det är svårt att koncentrera sig, om det är 

vid vissa tillfällen eller... och vi observerar väldigt mycket [...].  

 

Tydlighet lyfts som viktigt i det proaktiva arbetet. Som P3 säger, samtidigt som hen 

menar att förberedelse och information underlättar i detta arbete: 
Så att, men tydlighet är viktigt. Det tycker jag, att man är tydlig i det man gör och 

förklarar varför och hur och när. Det är viktigt. Ja! Det är tydligt att det är bra att vara 

tydlig! [...] att i förväg, säkert två, tre dagar innan förklara en förändring för en autistisk 

elev. Det är ju viktigt. För gör du förändringen på en gång, då blir det fel. 

Ifråga om tydlighet när det gäller hur personal kommunicerar med elever menar P7 att: 

[o]m dom ska utföra en uppgift och inte förstår kan det leda till aggressioner eller ett 

orosmoment om det inte har blivit förklarat nog tydligt, då blir dom osäkra. 

  

Avledning fungerar för att undvika utmanande beteenden, menar nio av elva personal. 
[Elever] som har lätt att jaga upp sig och då får man verkligen avleda och hitta på något 

nytt för att få bort tankarna som gör dem frustrerade. Det är många gånger jag har fått 

avleda så att det inte gått så långt att eleverna tagit till våld. Det är ofta då de är på dåligt 

humör och när någon retar dem (P9). 

Avledning för att undvika konfrontation mellan elever som hamnar i konflikter lyfter två 

personal: ”[...] men då gick det oftast att man skojade bort det lite med dem” (P6), men 

sedan menar hen att även särskiljning behövts ibland: ” ”Och sedan har det ju fungerat 

oftast då att, att vi har väl ofta insett att vi kanske inte ska låta dom vara för nära varandra 

jämt” (P6). 
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Ett problem är väl när det blir en styrkemätning mellan eleverna. Hade två elever en gång 

som inte tålde varandra och ibland var dom så i luven på varandra att det var nära att 

dom började använda knytnävarna. Så då brukade jag hejda dom istället och sa att nu tar 

vi lite armbrytning. Man får avleda dom direkt när man ser att det håller på att gå 

överstyr” (P9). 

  

P4 säger om avledning och belöning:  
Få dom på andra tankar och uppmuntra ett gott beteende, så är det ju. [En uppmuntran 

kan vara] att dom får pyssla med någonting som dom tycker är roligt en stund, det kan 

vara en jättebra belöning, har dom ett favoritintresse kan dom sitta vid datorn en stund 

eller[...] ja, rita eller vad dom nu tycker är roligt[...]. Och det fungerar ju och det är det 

som är så häftigt att se […] därför att dom här dom är ju precis som alla andra ungdomar. 

Dom vill vara duktiga. Dom vill visa att dom kan och dom vill göra sitt bästa, men det 

måste få vara på deras nivå, så kan man belöna dem blir dom ju jätteglada. (P4) 

 

Anpassning av den fysiska miljön beskrivs på följande sätt av en informant:  

[Eleven får] utbrott av glädje så kökslampan har ju åkt flera gånger på grund av 

det yviga rörelsemönstret. Ja, då är det ju vårt fel. Då är ju lampan satt för lågt. Vi 

skulle ha mätt ut arms[längden]” (P5).  

Den fysiska miljön berättar även P10 om. Om gruppen är heterogen så att det inte är 

harmoniskt i klassrummet kan personalen till exempel ordna en enskild arbetsplats, eller 

en avskärmning till elever som har behov av detta, berättar hen och tillägger att 

personalen alltså kan kartlägga vad i skolmiljön som går att ändra på. Det är även en 

fördel om lokalen inte är för stor och om det är hög personaltäthet. Då ser personalen allt 

som händer och kan ta tag i situationer på en gång, säger P11. 

 

Dokumentation och regelbunden utvärdering är av vikt för det proaktiva arbetet, nämner 

P2, P3, P4 och P5. Ett sådant arbete hjälper personalen att komma ihåg vad som utlöser 

ett utmanande beteende så det går att undvika att det händer igen. Även information till 

ny personal underlättas. En informant berättar :[…] att markera dom dagar […] när det 

var allvarliga utåtagerande, arga utbrott, som dom inte kunde förstå. Började markera 

dom i almanackan och kunde börja se ett mönster […]” (P5). Även P3 talar om 

dokumentation och menar att för att komma ihåg vad som har fungerat och vad som inte 
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har fungerat i mötet med elever, så personalen kan undvika sådant som kan väcka 

frustration hos elever är dokumentationen central: 

”Ja, men det har vi dokumentation också att vi skriver, för att få, för att inte göra 

om samma misstag nästa gång. För jag menar, det kommer jag ihåg om en vecka, 

men om ett halvår kommer jag ju inte ihåg det. Så att sådant skriver vi ju ner” 

(P3). 

 

För att kunna förstå en elevs behov och önskemål måste personalen lära känna eleven, så 

dennes sätt att kommunicera blir känt och viktigast är det om eleven har ett eget sätt att 

kommunicera, menar P2: “ 
[...] väldigt viktigt att vi lärde känna den här personen för [hen] hade till och med ett eget 

sätt att kommunicera och då var det ju jätte, jätteviktigt att man lärde känna [hen] bra för 

att förstå vad [hen] ville och förstå vad [hen] behövde”.  

P2 fortsätter med att illustrera hur hen tror att elever kan känna sig om personalen inte 

förstår: 
Tänk dig att bli väldigt arg och frustrerad, ingen runt omkring förstår en och man 

försöker, man försöker och man försöker och så förstår dom ändå inte. Det är ju 

fruktansvärt. Man skulle få panik’’. 

  

Personalen måste prova sig fram för att komma fram till en kommunikationsform som 

fungerar för varje individ, menar P11, som använder sig av såväl samtal som bilder för 

att förstärka det hen talar om med eleverna: 
Vi tar nog det mesta muntligt eftersom vi har tillfällen att sitta ned och prata [...]. Vi satt 

oss ned och pratade och pratade. […]. Samtal och bilder till att förstärka. Provar mig 

fram med varje elev om vad som fungerar”.  

Svårigheten att förstå vad som utlöser utmanande beteenden ökar om inte en elev har ett 

verbalt språk, menar P9:”[...] och kunna prata med eleven då dom ej har ett verbalt språk. 

Att sitta ned och prata om vad som utlöste elevens agerande. 

  

Det är svårt att veta hur mycket av det personalen säger och vill lära ut som når fram till 

eleverna, framför allt när eleverna inte gärna vill tillstå att dom inte har förstått:  
Dom elever jag har haft i gymnasiesärskolan har varit oftast lite lugnare, tycker jag, dom 

har inte varit så utåtagerande. Men, dom är ju inte lättsammare [...] dom vet man ju inte 

riktigt vad dom tar åt sig av det man säger. Och inte vill dom gärna säga att dom inte 

förstår, så är det ju” (P5). 
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Det kan finnas en oro för att något farligt ska hända om inte elever förstår instruktioner:  
Men det händer ju faktiskt att vi har elever som man tror har förstått och sedan blir det 

helt fel när dom börjar. För det gör väl ingenting så länge det inte är några farliga grejer. 

Men det kan ju vara grejer som dom gör illa sig på, eller skadar någon annan. Det är väl 

det som är det allra värsta. (P6) 

När elever inte förstår och inte vill fråga kan det framkalla utmanande beteenden:  
Tror att det har med att göra att man är rädd för att det ska bli tokigt, gör jag rätt eller fel. 

Istället för att visa att jag inte kan eller inte förstår då är det bättre att slänga grejer och 

tala om att det här är så fjantigt att det här tänker jag inte göra. (P11) 

 

Krav ska ställas på elever, dock alltid krav anpassade till varje enskild individ: 
Lära känna personen, så att vi ska kunna göra en så bra skoldag som möjligt varje dag 

och försöka anpassa schemat efter eleven och varje lektion får man som känna av och 

man får ställa mindre krav vissa gånger och öka kraven vissa gånger så att 

koncentrationen ska kunna finnas och energin ska räcka till. (P2)  

P1 menar att med ökad erfarenhet lär man sig att man: ” […] måste hitta den där 

jämvikten mellan, idag kanske jag inte kan pusha dom därför idag har du en sån dag men 

imorgon då kan jag pusha [...]”. P5 säger: 
[M]an vet ju vad som absolut inte fungerar. Det lär man sig nog ganska snabbt och kan 

utöka den katalogen med det här ska vi absolut inte göra, men det finns ju också mycket 

och många gånger är det omöjligt att reda ut vad det var som utlöste det hela, för det här 

är ju också individer med egna tankar och dom kan ju liksom dina och mina skena iväg 

ibland, så att se dom som en helt normal människa med sina egna tankar är viktigt 

också”. (P5) 

P8 talar också om kravanpassning och risken för att personal ställer överkrav på elever: 
Man måste tänka sig för vilka, vad man utsätter eller vilka påfrestningar man utsätter 

eleven för. Vissa grejer kanske inte fungerar alls utan då får man prova något annat och 

mycket går ju ut på elevens dagsform. Det här med utmaningar lagom per dag så det får, 

ja, inte för mycket. (P8) 

Omgivningen är ofta alldeles för dålig på att anpassa sig till elevernas nivå och 

problemen går aldrig att finna i eleverna, utan det är tvärtom, det är omgivningens krav 

som är för höga, menar P5: 
Oftast är det ju att omgivningen är för dålig på att anpassa sig. Det är min bestämda 

uppfattning, så är det ju och då får man säga vad man vill men det är ju vi som inte klarar 

av att tillräckligt, både anpassa oss och det dom ska göra, till deras nivå där dom är. Det 

är oftast där problemet ligger. För problemet sitter ju inte i eleverna på nåt vis att dom 
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inte vill, utan det är ju precis tvärtom, omgivningens krav är för höga. Det är ju, jag 

tänker att det är så otroligt beroende på individen, man måste ju lära känna individen och 

veta lite vart gränserna är för att du ska se att det här kan bli ett problem...för det finns 

väl ingen på gymnasiesärskolan som ligger på samma nivå, tyvärr. Det är det som är det 

svåra. Det som fungerar för den ena kan bli ett jätteproblem för den andra. Ja, det är ju 

individanpassning som gäller”. (P5)  

P2 talar också om kravanpassning: 
Det kan lika gärna vara läraren och runt omkring, som ställer för höga krav, som inte 

anpassar sig efter eleverna så då blir det besvärligt, så vi måste ju känna av hur det är 

från dag till dag från stund till stund, alltså vi måste hela tiden känna och se och tyda 

signaler för att sen kunna anpassa oss. (P2) 

För att minska kraven måste personalen skapa lugn och harmoni, påpekar P5. Om en elev 

måste ha fasta strukturer för att få lugn och harmoni i sin skoldag, gäller det att hålla sig 

till det: 
Det måste vara ganska strikt för att det ska bli ett lugn, en harmoni och att det ska vara 

igenkännbart, att det ska vara lika varje gång. Att bara för att jag känner mig för att vara 

extra snäll en dag inte kan frångå dom här rutinerna vi har, utan då får man göra nåt 

annat. Rutinerna måste sitta för att det ska vara en välkänd dag. För även frånsteg i 

mening att det ska vara extra roligt kan bli tokigt. [...] det beror så på vad eleven har, vad 

som går göra spontant, för är det en elev som behöver rigida strukturer då måste man, 

som personal, förhålla sig till det. (P5). 

 

Affektsmitta mellan personal och elever talar åtta av elva personal om. De menar på olika 

sätt att personal inte bör visa negativa känslor, för det speglas direkt i elevers reaktioner. 

Det är alltså centralt att såväl vara glad och ge energi som att i alla situationer utstråla ett 

lugn. “Att man själv behåller lugnet då man själv känner att man blir provocerad så det 

inte går överstyr” (P11). “Man lär känna eleven väl så man kan läsa av eleven om nåt är 

på gång och då bemöta med lugn och bryta och gör nåt annat. Det är så jag jobbar. Att 

vara lugn, jag har det i minnet” (P8). “[...] om jag kan vara lågaffektiv i mitt bemötande 

med en utåtagerande person oavsett om det är aggressivt eller i glädje så kan jag lugna 

situationen, för elevens reaktion på min reaktion kan ju förvärra saken så mycket mer” 

(P5). “[...] vad gjorde vi nu som inte var bra och då känner man så här; nu får jag inte, 

inte göra så att [eleven] känner det jag känner utan jag måste ju fortsätta att vara glad och 

ge energi, för att [eleven] känner ju av alla andra” (P2).   
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Affektsmitta mellan elever, nämner P6. En elev börjar vara negativ till att till exempel 

utföra en uppgift och sedan sprider sig detta inom gruppen så det till slut blir en otrevlig 

stämning som blir en utmaning för personalen att bryta: 
När dom drar med sig andra i klassen när dom tycker det är jobbigt och besvärligt 

någonting [...]. Dom är negativt inställda att det här är inte roligt, det här vill jag inte 

göra. Jag vill inte ens testa att göra det. Negativt… och då kan det vara fler som hänger 

på med samma beteende och då blir det ju jättebesvärligt”. (P6) 

 

Vikten av att skapa goda relationer med eleverna talar fem informanter om. 

Relationsskapande, menar P2, är betydelsefullt för att elev och personal tillsammans ska 

kunna göra varje dag i skolan till en bra skoldag. Två av de fem i personalen lyfter vikten 

av att den inledande kontakten blir bra, så att eleven redan från början får förtroende för 

personalen. “Vi åkte mycket buss och bondade mycket bara för att få lite kontakt och 

känna lite förtroende och jag fick känna lite hur [eleven] var” (P3). “Ja, det är framför allt 

i första mötet och att man skapar relationer. För alla elever är olika och se vad det är man 

kan bygga på. Man måste ju alltid försöka hitta någonting som är bra som man kan 

fortsätta bygga på” (P10). 

  

En god relation mellan elev och personal är grundläggande, enligt P1: “Alltså, det viktiga 

är väl att man försöker skapa en någorlunda god relation, alltså relationsskapande. Det är 

ju nästan a och o. Och för vissa går det ju snabbt och för andra tar det längre tid att lära 

känna eleven” (P1). P 10 nämner att: “I det enskilda mötet att skapa en relation och alla 

människor är ju olika och även dom här eleverna och på något sätt försöker man hitta 

något och oftast gör man det”. “Har man en bra relation med eleverna känner de en 

trygghet” (P9). 

  

Vikten för personal att ha ett bra samarbete med alla aktörer runt eleven lyfts av P2: 
Bra kommunikation med familjen och vi har kommunikation med fritidshemmen [...] och 

vi försöker ju samarbeta [...] Ja, och det är som man ska nog vara väldigt så där lyhörd 

och försöka ta hjälp av, av både skolan där eleven tidigare har gått och man försöker att 

samla in kunskap från olika ställen. Det är ganska spännande för det har man ju nytta av. 

(P2) 
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Sex av informanterna P3, P7, P8, P9, P10, P11 lyfter samarbete i arbetslag eller mellan 

kollegor och/eller samsyn som en viktig faktor för att kunna undvika utmanande 

beteenden. “[...] oavsett om vi inte var riktigt överens hur, men vi höll samma linje bara 

för att det inte skulle bli förvirrande [för eleverna]” (P3). “Har och använder mina 

kollegor och vi verkar ha samma samsyn” (P9). “Vi har samma synsätt, att vara lugna 

och inte stressa upp oss och prata lugnt med eleven” (P8). En annan informant menar att 

om samsyn finns i arbetslaget är det en styrka, för om personalen är trygga i sina roller 

ökar även tryggheten för eleverna: 
Jag tänker det förra året då vi startade och vi hade ny personal och så där så var vi, vi 

hade väldigt, väldigt samma grundsyn så att det tycker jag att vi har och det är en styrka 

och då är det lättare att det byts jobb och elev då man känner att man blir frustrerad. Vi är 

trygga i det vi gör och dom andra stöttar en. Vilket gör att eleverna blir trygga. (P11).   

  

Fler kan hitta lösningar om personalen har en samsyn och om det finns kommunikativ 

kompetens mellan kollegor eller i arbetslag: ”Det var jag och en assistent som alltid låg 

på golvet då det var två som var i luven på varandra. Vi pratade massor hur vi skulle lösa 

olika problem och det var bra” (P10). “Jag tycker att vi, vi pratar ihop oss om hur saker 

och ting ska göras och det fungerar tämligen väl (P5). 
Men mitt arbetslag [...] som jag jobbar allra närmast. [...] Vi pratar väldigt mycket och 

man vet nästan innan det uppstår någonting vad man ska göra, när grejer uppstår för vi 

pratar om tendenser och så där och oftast är man ganska överens redan innan. Alla gör 

lika i arbetslaget. (P7). 

En fördel med att vara många i ett arbetslag är att det då finns möjlighet att observera en 

elev och upptäcka vad som utlöser utmanande beteenden. “Vi är i ett mindre rum och 

många vuxna så vi ser ju och hör vi allt. Inte kanske riktigt allt men liksom, liksom och 

inget får passera. Ingen får vara taskig mot någon. Här vill vi ju att alla ska vara och ha 

det trevligt” (P11). 

 

6.3 Hinder i det proaktiva arbetet 
P2 och P3 säger att om inte samsyn finns hos personalen så känner eleven utav det, 

tydligheten blir lidande och eleven kan känna frustration: “Oavsett om vi inte var riktigt 

överens hur, men vi höll samma linje bara för att det inte skulle bli förvirrande” (P3). 

“Att man inte är samspelt med den man jobbar med, om vi inte vet hur vi ska jobba på 
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lektionen, då känner ju [elever] av en osäkerhet, så att vi måste ju vara samspelta så att 

vi, vi ger tydliga signaler” (P2).  

 

Om personal inte är knutna till ett arbetslag nämns det som ett hinder av två informanter:  
Det är klart [om man är i ett arbetslag] då kan man ju driva, driva undervisningen på ett 

annat sätt, man kan ju samarbeta till exempel, man, man har erfarenheter av varandra och 

man får förståelse för dom problem som uppstår och man följer processen och man följer 

elevens utveckling på ett annat sätt när man är ett helt arbetslag [...] att man träffas 

regelbundet och pratar. [...]. Träffas man regelbundet och kan utbyta erfarenheter blir det 

ju bättre. Självklart. För det är ju ingen lätt grupp” (P1). 

 

Problem uppstår när personalen inte träffar elever nog ofta, eftersom det då kan vara 

svårt att till exempel tyda varningstecken hos elever: 
Är man inte runt omkring [eleven] tillräckligt mycket så har du jättesvårt att avläsa när 

det är dags. Jag hör ju på [elevens] beteende att nu är det kört eller nu blev det too much, 

eller nu börjar det på att barka iväg. Och det behöver inte vara någonting som jag gör. 

Det kan ju vara någonting som är hos personen ifråga att den är för trött eller att den 

sitter och funderar på någonting och så blir den upprörd. Och då måste man på något vis 

hinna dit och få tankarna åt något annat håll innan det slår bakut. Men det är ju jättesvårt 

om du, du är en personal som är omkring dom några timmar per dag. (P4) 

 

Det är även ett hinder om inte personal förstår elevers sätt att kommunicera, vilket en 

informant lyfter: 
Eleven kan ju ha problemskapande beteende men en lärare kan ju också ha ett 

problemskapande beteende, det beror ju på hur det är när man möts med varandra, hur 

man kan kommunicera. Från elevens håll kan det ju vara sådant som inte är bekant 

beteende där, som det också ibland heter, normalt beteende, att den har andra sätt att 

uttrycka sig än det flesta, våldsamma utbrott, yviga rörelser, de kan ha sönder saker och 

ting runt om fast det kanske inte ens var ilska utan att det var glädje. (P2) 

 

När en elev kommer till skolan och redan visar tecken på frustration kan det vara svårt 

och tidskrävande att reda ut vad som har hänt när en elev har svårigheter att 

kommunicera, berättar P9 och P10. Om eleven också har brister i minnesfunktionen, så 

den inte kan minnas riktigt och sortera i det inträffade blir hindren i kommunikationen än 

större: ”Hindren kan vara att eleven har ett dåligt minne om vad som har inträffat och 
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finna en orsak till att göra något åt det kan ju … eleven vet inte varför det blev som det 

blev. Så egentligen sitter man på ruta ett igen” (P10). 

 

Om samarbetet med överlämnande skola inte fungerar tar det längre tid att få en 

uppfattning om vad eleven kan och det är en svaghet, menar P1 och P3. ” Och då 

efterlyser jag god överlämning. Man kan ju få harva på ganska länge innan man vet hur 

eleven fungerar och det borde man ju ha fått innan man får eleven, kan jag tycka” (P1). 

“Sedan har jag ju fått lära mig att, jag har ju gjort misstag, jag fick ju ingen överlämning, 

jag fick ju inte veta någonting. [...]. Så att det var fruktansvärt dåligt” (P3). 

 

” Blir den för lätt då kan dom bli frustrerade och är den för svår då blir dom frustrerade” 

(P1). Det menar P1 när hen berättar att läromedel som finns att tillgå för elever i 

gymnasiesärskolan inte räcker till för individanpassning. P1 har upptäckt att i 

gymnasiesärskolan behöver varje elev sina egna läromedel och sin egen metod för att den 

ska kunna lära sig det den ska, eftersom behoven kan se så olika ut. P10 säger: 

”I bemötandet handlar även om att hitta rätt material till eleverna. I en kurs har jag gjort 

tre olika material till eleverna för att det inte ska bli så svårt och dom är utifrån 

kunskapsmålen”. 

 

6.4 Sammanfattning av resultatet 
I sammanfattningen av resultatet redogörs först för hur det framkommer i resultatet att 

utmanande beteenden definieras av informanterna och också vad de anser vara orsaker 

bakom utmanande beteenden. Sedan följer en sammanfattning av hur informanterna 

arbetar proaktivt med elever så eleverna inte ska bli frustrerade och stressade och därmed 

också hur informanterna undviker att utmanande beteenden uppstår. Slutligen beskrivs de 

hinder för ett proaktivt arbete som resultatet har visat finns. 

 

6.4.1 HUR UTMANANDE BETEENDEN OCH ORSAKERNA TILL DESSA BESKRIVS I 
RESULTATET 
Vid en genomgång av resultatet visar det sig att utmanande beteenden till exempel kan 

vara koncentrationssvårigheter och när elever tappar fokus. Även utåtagerande beteenden 

där våld mot såväl personal som mot andra elever uppstår ses som utmaningar. Vidare tas 

självskadebeteenden och våldsamma utbrott av glädje upp i resultatet som exempel på 
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utmanande beteenden, liksom om elever förstör saker eller har socialt ej accepterade sätt 

att röra vid andra människor. En sidoeffekt av utåtagerande beteenden som nämns är att 

de kan verka skrämmande och kan väcka rädsla hos andra elever. 

Vad menar då informanterna kan orsaka frustration och stress hos elever så att 

utmanande beteenden uppstår? Orsaker kan, enligt resultatet, vara att hela skoldagen inte 

har blivit nog tydliggjord för elever, men utmanande beteenden kan även utlösas av 

förändringar i rutiner, vilket kan väcka känslor av frustration hos elever. Vidare kan 

elever som inte kan förstå sina egna känslor och handlingar känna sig otrygga och 

stressade, likväl som att utmanande beteenden kan uppstå om elever blir rädda. Buller 

och höga ljud kan vara en stressfaktor för vissa elever, liksom om personal behöver hålla 

fast en elev om risk för fara föreligger. Sammansättning av grupper kan vara en faktor 

som kan göra elever frustrerade om gruppen blir alltför heterogen och anpassningar och 

bemötanden måste se olika ut för olika elever. Slutligen lyfts som en orsak till utmanande 

beteenden om det finns annan skolpersonal än den inom gymnasiesärskolan som inte har 

kunskaper om eller erfarenhet av att arbeta med elever som har en intellektuell 

funktionsnedsättning och där det brister i bemötandet. 

 

6.4.2 DET PROAKTIVA ARBETE SOM REDOGÖRS FÖR I RESULTATET 
Det centrala i att arbeta proaktivt lyfts i resultatet och en informant menar att elever som 

känner frustration och stress och således är i affekt inte är mottagliga för att lära sig 

något.  

I resultatet beskrivs även vikten av att det finns en god relation mellan personal och 

elever. En god relation behövs för att personal ska känna elever och förstå dem. 

Relationen behövs för att personal ska såväl kunna tydliggöra skoldagen som att personal 

ska kunna kommunicera med elever. Det gäller således för personal att lära sig varje 

enskild elevs individuella kommunikationssätt och då krävs att relationer har kunnat 

byggas. 

Anpassningar på olika sätt används av personal i det proaktiva arbetet och då talas det om 

att det är omgivningen som ska anpassas efter elevers behov. Anpassningar i den fysiska 

lärmiljön nämns i resultatet, liksom kravanpassning. När det gäller kravanpassning lyfts 

att kraven bör vara individuella och att behoven av anpassning kan variera och se olika ut 

olika dagar och tider. 
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I det proaktiva arbetet behöver personal tänka på hur affektsmitta kan påverka elever. 

Personal behöver således tänka på sitt eget bemötande av elever. I mötet med elever bör 

personal alltid vara lugn och harmonisk, så att även elever kan känna lugn och harmoni.  

I resultatet beskrivs även hur informanter använder avledning på olika sätt i det proaktiva 

arbetet. Ett sätt som nämns är hur personal kan använda humor som avledning.  

Samarbete mellan alla aktörer runt elever lyfts som centralt i det proaktiva arbetet. Det 

underlättar för att skapa ett sammanhang för elever. Även samarbete inom arbetslag och i 

det en samsyn om hur personal ska arbeta med elever är viktigt.  

Dokumentation så att personal kan se mönster och veta vilka metoder och 

förhållningssätt som fungerar i det proaktiva arbetet. Dokumentation kan även underlätta 

när ny personal kommer, så att den inte hela tiden måste prova sig fram till vad som 

fungerar vid olika tidpunkter för elever. 

Således har informanterna givit ett flertal förslag på hur ett proaktivt arbete för att 

undvika att elever känner frustration och stress med risk för att utmanande beteenden 

uppstår kan se ut. 

 

6.4.3 HINDER INFORMANTERNA SER I DET PROAKTIVA ARBETET 
Sammanfattningsvis så ser informanter vissa hinder i det proaktiva arbetet. Ett hinder är 

när personalen inte är i ett arbetslag där de kan mötas och samarbeta kring elever, vilket 

kan göra det svårare att skapa sammanhang för elever genom hela lärmiljön. Det ses även 

som ett hinder om personal inte har en samsyn kring hur de ska arbeta med elever. När 

personal har olika sätt att bemöta elever kan elever känna otrygghet och lärmiljön blir 

inte tydliggjord. Men det ses också som ett hinder om något händer utanför skoltid som 

påverkar elever negativt och det inte finns ett samarbete mellan personal och aktörer 

utanför skolan. Om personal får reda på sådant som hänt kan de anpassa skoldagen efter 

elevers dagsform. 

Andra hinder som lyfts av informanter är om tiden med elever är begränsad, så att inte 

personal lär känna och skapa en relation med elever, så att till exempel elevers sätt att 

kommunicera blir känt. Vidare är det ett hinder om personal inte kan anpassa läromedel 

utifrån den enskilda elevens förutsättningar och behov när utbudet inte ses som nog stort. 

Det beskrivs således i resultatet att det finns vissa hinder för det proaktiva arbetet. 
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7. Analys, slutsats, diskussion och avslutande reflektion 
Syftet med gällande studie var att få en fördjupad förståelse för hur personal inom 

gymnasiesärskolan kan arbeta proaktivt med elever och utmanande beteenden.   

Analysen av resultatet tar avstamp i studiens teoretiska utgångspunkter: relationellt 

perspektiv och pedagogik, kompensatoriskt perspektiv, KASAM och tydliggörande 

pedagogik och ramfaktorteorin. Resultatet jämförs även med styrdokument och relevant 

forskning. I direkt anslutning till analysen diskuteras resultatet. Analys och diskussion är 

strukturerad utifrån forskningsfrågorna. Vidare diskuteras studiens metod och 

trovärdigheten och kvaliteten av studien. Avslutningsvis görs en avslutande reflektion 

och förslag till vidare forskning ges. 

 
7.1 Hur definieras utmanande beteenden och vilka är orsakerna 
bakom utmanande beteenden? 
Vad gäller vår första forskningsfråga om vad som utgör utmanande beteenden framkom 

tydligt att utåtagerande beteenden är de som främst ses som utmanande av informanterna 

själva, men i övrigt finns en hög grad av variation i informanternas beskrivningar av vad 

som upplevs vara utmanande beteenden. Vad gäller orsakerna bakom utmanande 

beteenden är det en delad bild som framträder och några informanter menar att det inte 

alltid går att avgöra orsakerna till vad som kan ha utlöst beteendena. Gillberg (2018) och 

Hejlskov Elvén (2018), menar att det finns samband mellan utmanande beteenden och 

stress. Stressorer kan till exempel vara brist på sömn eller struktur eller svårigheter att 

sortera sinnesintryck (Hejlskov Elvén, 2018). Om elever har sovit dåligt, eller om det 

brustit i strukturen under morgonrutinerna i hemmet, eller om elever sett, eller hört något 

på vägen till skolan uttrycks i empirin att det är svårt för personal att veta vad som är fel 

och anpassade lösningar för en specifik skoldag kan då försenas. Vad som framgår är 

emellertid att de flesta informanterna inte lägger ansvaret för de utmanande beteendena 

på den enskilda eleven, vilket kan förstås utifrån Nilholm (2012) som menar att det inte 

är den enskilda elevens uppträdande eller beteende som ska stå i fokus, utan förändringar 

ska göras i den omgivande miljön. 
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Flera informanter menar således att orsakerna till att elever blir frustrerade och att 

utmanande beteenden uppstår är att personal brister i sitt bemötande av eleverna. Detta 

skulle kunna tyda på att informanterna ser elever ur ett relationellt perspektiv där 

anpassningar av omgivningen behöver göras för att elever i svårigheter ska klara 

fastlagda mål och krav (Nilholm, 2012). I ett relationellt perspektiv ska förändringar och 

anpassningar beaktas på alla nivåer, såväl individ- och gruppnivå, som skol- och 

samhällsnivå (Ahlberg, 2013; Emanuelsson, Persson, & Rosenqvist, 2001). Om 

informanterna skulle ha ett kompensatoriskt synsätt skulle de däremot ha lagt ansvaret för 

det utmanande beteendet på eleverna själva (Emanuelsson, Persson, & Rosenqvist, 2001; 

Nilholm, 2006). När informanter lägger ansvaret för utmanande beteenden på sig själva 

tolkar vi det som att de anser att de inte i tillräckligt hög grad har kunnat anpassa 

lärmiljön. Det ansvar informanter lägger på sig själva för att elever känner stress och 

frustration torde således utgå ifrån det de själva delvis kan påverka, det vill säga sina 

kunskaper, den fysiska miljön och sitt bemötande av elever.  

 

Utåtagerande beteenden är beteenden som de flesta informanterna nämner som 

utmanande för dem. Att utåtagerande beteenden ses som en utmaning av informanterna 

kan jämföras med den undersökning som gjorts, som visar att personal inom 

gymnasiesärskolan inte sällan upplever hot och våld i sin vardag (Koch, 2018). 

Utåtagerande beteenden förklaras av Greene (2012), som påpekar att vid svårigheter med 

känslokontroll uppstår frustration hos elever när de har svårt att hantera situationer och 

denna frustration kan utlösa aggressivitet. Aggressivitet kan även påverka relationer 

mellan personal och elever negativt (Greene, 2012; Nordahl m.fl., 2007). En sådan 

ogynnsam relation kan då förstås som ett hinder för undervisning, kunskap och lärande, 

enligt Aspelin (2013). I empirin uttrycks flera gånger hur viktig relationen är för lärandet 

och när elever är i affekt går all energi åt till att hantera affekten. Därmed finns inte 

energi kvar till lärande, förklarar Greene (2016), vilket även en informant lyfte. 

 

Utåtagerande beteenden är de beteenden nämns således mest frekvent som utmanande i 

empirin. Det är emellertid endast i ett fåtal fall utåtagerande beteenden som inneburit att 

personal har fått uppsöka sjukvården nämns. När utåtagerande beteenden som lett till 

sjukvård nämns är det endast utifrån andrahandsbeskrivningar, vilka gäller kollegor som 

fått uppsöka sjukvården. Utifrån informanternas beskrivningar av verksamheten framgår 

det emellertid att utåtagerande beteenden som inte kräver sjukvård är mer frekventa. Det 
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framgår även i empirin att de utåtagerande beteendena inte endast påverkar personal utan 

även övriga elever, vilket kan jämföras med det som är fastslaget i skollagen (SFS 

2010:800, 3 kap. 5§), att elever har rätt att såväl känna trygghet som ha studiero i skolan.  

Detta skulle kunna tyda på att utåtagerande beteenden är en stressfaktor såväl för 

personal som för andra elever i gruppen, vilket skulle kunna vara en förklaring till varför 

de utåtagerande beteendena får ett stort utrymme i informanternas berättelser. Dock 

ställdes det en specifik fråga i intervjuerna om utåtagerande beteenden, vilket även det 

kan ha påverkat informanterna. Men utifrån Koch (2018) som visar att hot och våld är 

vanligt inom gymnasiesärskolan och Ahmadi (2018) som menar att utmanande beteenden 

hos elever och stress är anledningar till att personal i skolan funderar på att byta yrke kan 

slutsatsen dras att trots att personal inte själva behövt uppsöka vården efter utåtagerande 

beteenden i gymnasiesärskolan, kan rädslan för hot och våld påverka personal negativt. 

 

Affektsmitta är något som personalen måste ta hänsyn till (Hejlskov Elvén, 2014; 

Hellberg, 2015; McDonnell, 2010). Detta innebär att oavsett vad som har hänt, eller hur 

personal mår, så måste personalen alltid gå in till eleverna och utstråla lugn, så att inte 

eleverna blir oroliga (a.a.). Negativa känslolägen hos personal kan utlösa frustration och 

utmanande beteenden hos elever (Hejlskov Elvén, 2014). Men även negativa känslolägen 

hos andra elever i gruppen påverkar de andra eleverna (a.a.) Detta skulle kunna tyda på 

att om personal och/eller elever känner stress vid utåtagerande och även utmanande 

beteenden finns risk att beteendena ökar (Hejlskov Elvén, 2014). Om personal känner 

stress eller andra negativa känslor kan affektsmitta undvikas om personaltätheten är hög 

så att den personal som inte är harmonisk kan gå undan eller byta arbetsuppgifter med 

någon annan personal för att undvika att smitta elever med stress eller frustration 

(Hejlskov Elvén, 2018), vilket även en informant nämner. Personaltäthet är emellertid en 

ramfaktor som kräver ekonomiska satsningar (Lindström & Pennlert, 2016) och de 

ekonomiska satsningarna som görs i gymnasiesärskolan är inte tillräckliga (Koch, 2018). 

 

Ett par informanter lyfter koncentrationssvårigheter hos elever inom gymnasiesärskolan 

som en orsak till utmanande beteenden. Koncentrationssvårigheter kan jämföras med det 

Gillberg (2018) menar kan vara ett symtom för ADHD och kan innebära att det parallellt 

med den intellektuella funktionsnedsättningen finns samexisterande symtom. Hejlskov 

Elvén (2018) menar även att det är vanligt att personal i skolan lyfter stökighet, rastlöshet 

och att elever är lättdistraherade som exempel på utmanande, utåtagerande beteenden. 
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När en elev tappar fokus, ses även det som ett utmanande beteende i empirin. Att tappa 

fokus kan tyda på att elever som har ASD hamnar i hyperfokus och det kan vara svårt att 

bryta (Sjölund m.fl., 2017). ASD kan också samexistera med en intellektuell 

funktionsnedsättning (Gillberg, 2018). Det går att undvika hyperfokus som uppstår vid 

stress eller ångest om personalen i proaktivt syfte använder den tydliggörande pedagogik 

(Sjölund m.fl. 2017) som utgår från Antonovskys (1991) principer om KASAM.  

 

7.2 Hur arbetar personalen proaktivt avseende utmanande 
beteenden? 
På vår andra fråga som handlar om hur personal arbetar proaktivt för att undvika 

utmanande beteenden har informanterna förslag på ett flertal metoder som de anser kunna 

leda till att elever inte behöver känna stress och frustration som kan framkalla utmanande 

beteenden. Detta kan jämföras med det diskrimineringsombudsmannen (u.å.) påpekar att 

skolan ska arbeta förebyggande och främjande för att elever som har en 

funktionsnedsättning ska ha samma förutsättningar att lyckas i skolan som elever utan 

funktionsnedsättning. Men informanternas förhållningssätt till det proaktiva arbetet kan 

även jämföras med skollagen (2010:800, 3 kap. 3§) som stipulerar att skolan ska 

kompensera för elevers funktionsnedsättningar.  

 

Svårigheterna med att alltid förstå orsakerna bakom elevers frustration och hur ett 

proaktivt arbete ska genomföras lyfts i empirin. Då kan kartläggning och dokumentation 

hjälpa, menar informanterna. En kartläggning bakom orsaker till elevers frustration och 

de strategier som ska användas efter kartläggningen kan förstås utifrån såväl ett 

relationellt och kompensatoriskt som ett tydliggörande perspektiv. Utifrån ett relationellt 

perspektiv bör elevers svårigheter utredas såväl socialt som miljömässigt (Ahlberg, 2013; 

Emanuelsson, Persson, & Rosenqvist, 2001) så att det utifrån en helhetsbild av elevers 

situation kan göras anpassningar på alla nivåer. Utifrån ett kompensatoriskt perspektiv 

utgår skolan ifrån elevers svaga sidor och ger stöd som ska syfta till att eleverna ska 

utveckla de svaga sidorna och normaliseras (Haug, 1998; Nilholm, 2006). Enligt den 

tydliggörande pedagogiken kan elever kartläggas gemensamt av elev, i förekommande 

fall vårdnadshavare, lärare och specialpedagog/speciallärare och när en dokumentation 

sker fortlöpande kan mönster skönjas och personal kan utifrån ett salutogent 

förhållningssätt bygga på elevers starka sidor (Hejlskov Elvén & Sjölund, 2018; Sjölund 
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m.fl., 2017). Detta kan jämföras med Ahlberg (2013) som menar att en av de viktigaste 

arbetsuppgifterna för en speciallärare är att stödja skolans personal i arbetet med 

elevdokumentation och med elevers individuella studieplaner. Vidare menar hon att i 

dokumentationen ska elevers svårigheter och möjligheter och genomförbara mål finnas 

och undervisningsinnehållet ska kopplas till elevers behov, känslor, förutsättningar, 

erfarenheter och intressen. En jämförelse kan också göras med Runström Nilsson (2014) 

som menar att i en proaktiv verksamhetskultur finns tydliga rutiner för planering, 

dokumentation, uppföljning och utvärdering. 

 

I empirin beskrivs således kartläggningens och dokumentationens vikt för det proaktiva 

arbetet. Kartläggningens betydelse lyfts av några informanter, men det framkommer inte 

om det finns rutiner kring denna. Samarbete med specialpedagog, speciallärare eller 

elevhälsa nämns inte i empirin, men trots att Ahlberg (2013) framhåller det centrala i 

personals samarbete och kommunikation, inte endast i arbetslaget, utan även med 

speciallärare, går det inte att dra någon slutsats av det till synes icke-existerande 

samarbetet med speciallärare eller specialpedagog. Att informanterna inte talar om ett 

sådant samarbete kan bero på att någon direkt fråga omkring ett sådant samarbete inte 

ställts i intervjuerna. Vikten av att kartlägga elever, även om kartläggningen görs 

informellt inom ett arbetslag, betonas emellertid. I den kartläggning som beskrivs i 

empirin framhålls nyttan av ett nära samarbete mellan skola, hem och fritidsverksamhet.  

Det uttrycks att all information som kan insamlas omkring elever kan vara till nytta i det 

proaktiva arbetet och då är aktörer utanför skolan viktiga informationskällor. Så i den 

dokumentation som berörs i empirin nedskrivs såväl elevers kunskaper som personliga 

utveckling. Dokumentationen som beskrivs är enkel och består av det som mest kan 

liknas vid dagboksanteckningar. De informanter som för dagbok menar emellertid att det 

är lätt att upptäcka mönster när dokumentation sker dagligen och en utvärdering görs 

regelbundet. När mönster upptäcks är det lättare att anpassa lärmiljön för elever så att den 

blir begriplig, hanterbar och meningsfull (Hejlskov Elvén & Sjölund, 2018; Sjölund m.fl., 

2017). 

 

Inte endast metoder utan även personals förhållningssätt till och bemötande av elever är 

centrala i det proaktiva arbetet. I ett gott bemötande ligger att personal ska skapa en god 

relation med elever (Hejlskov Elvén & Sjölund, 2018). En god relation förstås utifrån en 

relationell pedagogik där det fastställs att det är i mötet mellan personal och elev som 
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kunskap skapas (Aspelin, 2013, 2014; Lilja, 2013). Men den goda relationen lyfts även i 

den tydliggörande pedagogiken (Sjölund, m.fl., 2017). Ett gott bemötande och 

förhållningssätt kan jämföras med bland andra Hejlskov Elvén och Kosner (2016) och 

McDonnell (2010) i deras beskrivning av ett lågaffektivt bemötande som är ett 

förhållningssätt med metoder som är utvecklade för att förebygga och hantera utmanande 

beteenden på ett etiskt försvarbart sätt. I det proaktiva arbetet ingår därför för personal att 

vara lugna och inte visa negativa känslor, för att, som Hejlskov Elvén (2014) uttrycker 

det, elever känner av stämningslägen och agerar utifrån dessa. 

 

I resultatet framhålls det centrala i relationsskapandet. I relationerna är kommunikation 

på olika sätt mellan personal och elever nödvändigt (Aspelin, 2013). I resultatet uttrycks 

att personal sätter sig ned med elever och samtalar om till exempel utmanande situationer 

som har uppkommit. I de samtalen lyssnar personal på elever och försöker ge verktyg så 

att de bättre kan hantera liknande situationer i framtiden, vilket kan jämföras med Greene 

(2012), som menar att personal ska lära ut färdigheter. I samband med samtalen mellan 

personal och elever lyfts även att visuella hjälpmedel används, vilket är grundläggande 

för många elever (Hejlskov Elvén & Sjölund, 2018; Sjölund m.fl., 2017). Goda relationer 

i kommunikationssammanhang är centralt eftersom det behövs en god relation för att 

personal ska kunna förstå såväl elevers kommunikationssätt som kroppsspråk. Personal 

behöver även förstå varningstecken för överbelastning, vilket Hejlskov Elvén (2018) talar 

om, för att till exempel kunna avleda innan eleven blir frustrerad. Det går i empirin att 

tyda att personal många gånger har ett lågaffektivt förhållningssätt till elever. Framför 

allt i beskrivningar av hur de anser att de ska vara i mötet med elever. Beskrivningarna är 

exempelvis att de ska vara lugna, utstråla harmoni och sprida positivitet. Detta kan tyda 

på att de tänker på kroppsspråk, talhastighet och talmängd och att inte tala för högt i 

möten med elever. Något Hejlskov Elvén & Sjölund (2018) argumenterar för att personal 

ska tänka på.  

 

Anpassningar på olika nivåer i lärmiljön beskrivs i resultatet som en del av 

informanternas proaktiva arbete med elever för att undvika utmanande beteenden. Detta 

kan förstås utifrån det Nilholm (2012) skriver. Han menar att anpassningar är av stor vikt 

för elever i svårigheter eftersom anpassningar som görs i lärmiljön kan påverka elevers 

möjligheter att uppfylla uppställda krav och mål. Elever i gymnasiesärskolan har i mer 

eller mindre hög grad kognitiva svårigheter (Swärd & Florin, 2014). Brister i 
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känsloreglering och perceptionssvårigheter är också vanligt förekommande bland elever i 

gymnasiesärskolan (Hejlskov Elvén & Sjölund, 2018). Kognitiva och perceptuella 

svårigheter samt brister i känsloreglering är exempel på svårigheter som innebär att 

anpassningar i lärmiljön är nödvändiga för att inte överkrav ska ställas (Hejlskov Elvén 

& Sjölund, 2018; Swärd & Florin, 2014). Från ett relationellt perspektiv sett behöver de 

svårigheter elever möter i skolan beaktas på olika nivåer (Ahlberg, 2013; Emanuelsson 

m.fl., 2001). Om inte lärmiljön görs tillgänglig för alla elever är det en ramfaktor, enligt 

Olli m.fl. (2012) och bristande tillgänglighet ökar risken för frustration hos elever och 

därmed även riskerna för att utmanande beteenden ska uppkomma (Hejlskov Elvén, 

2018). 

 

Anpassningar i den fysiska miljön som en del i det proaktiva arbetet för att undvika stress 

och frustration hos elever och därmed även minskad risk för utmanande beteenden nämns 

i resultatet. Detta kan förstås ifrån det skollagen (2010:800, 3 kap. 5§) stipulerar, att 

elever ska kunna känna sig såväl trygga som känna studiero i skolan. Tryggheten i den 

yttre miljön beskriver även Hejlskov Elvén och Kosner (2016) och McDonnell (2010) 

som fundamental för att undvika utmanande beteenden. Ogynnsamma, negativa 

sinnesintryck kan frammana utmanande beteenden hos elever som försöker skydda sig 

från en miljö som överbelastar sinnet (Hejlskov Elvén & Kosner, 2016).  

 

Kravanpassningars betydelse i det proaktiva arbetet för att undvika stress och frustration 

hos elever beskrivs i flera av informanternas utsagor. Kravanpassning är en del av 

KASAM där begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och samspelet mellan dessa 

är det centrala (Antonovsky, 1991). Enligt KASAM ska elever förstå vad de förväntas 

lära sig, kunna hantera och klara av de uppgifter de får och även känna att det finns en 

mening i det de ska lära sig (Swärd & Florin, 2014). Kravanpassning kan även förstås 

utifrån den tydliggörande pedagogik som bygger på KASAM (Hejlskov Elvén & 

Sjölund, 2018; Sjölund m.fl., 2017). Hejlskov Elvén (2018) förklarar att om egna eller 

andras krav är för höga så ökar stressnivån och följaktligen även frustrationen hos 

individen. Delkrav med elevers individuella förutsättningar och aktuella dagsform i 

åtanke kan minska stress och frustration hos elever (a.a.), vilket även beskrivs i empirin. 

 

För att personal ska hitta rätt kravnivå för varje enskild elev och för att det ska finnas 

möjlighet till lärande är det centralt att det finns en god relation mellan elever och 
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personal, uttrycks i empirin. En god relation mellan elever och personal kan förstås 

utifrån Aspelin (2013,2014) och Lilja (2013) som menar att det är i det mellanmänskliga 

mötet som kunskap skapas. Elever inom gymnasiesärskolan ligger på väldigt olika 

kunskapsnivå (Hejlskov Elvén & Sjölund, 2018) och undervisningen ska anpassas efter 

alla elevers individuella förutsättningar och behov (SFS 2010:800, 3 kap. 3§). Då måste 

personalen hitta den undervisningsmetod och det läromedel som passar de enskilda 

individerna (Hejlskov Elvén & Sjölund, 2018; Swärd & Florin, 2014). DO (u.å.) menar 

att det är personalens ansvar att anpassningar av metoder och läromedel utifrån elevers 

förutsättningar och behov ska ske. Såväl metoderna som materialet behöver kännas 

meningsfulla, begripliga och hanterbara för eleverna (Antonovsky, 199; Sjölund m.fl., 

2018). En sådan kravanpassning kan utgå ifrån det elever själva uttrycker och önskar 

ifråga om mål, innehåll och metoder, vilket då kan jämföras med skolans demokratiska 

uppdrag (SFS 2010:800).  

 

Avledning använder några informanter som ett led i det proaktiva arbetet. Avledning kan 

förstås utifrån Hejlskov Elvén och Sjölund (2018) som föreslår avledning som strategi för 

att undvika stress och frustration hos elever. Avledning kan utföras av personal genom att 

de kan skämta med eleverna, erbjuda dem något att äta eller dricka eller genom att börja 

tala om något som intresserar dem (a.a.). Avledning handlar om att ge elever en 

möjlighet att snabbt återfå kontrollen över sin situation (Greene, 2012). Om kontroll kan 

återupprättas blir situationer hanterbara för elever, vilket kan jämföras med Antonovsky 

(1991) där hanterbarhet är en av delarna för att ge elever en känsla av sammanhang - 

KASAM. 

 

För många elever är det centralt med tydlighet och tydlighet kan förstås utifrån KASAM 

(Antonovsky, 1991) och den tydliggörande pedagogiken (Hejlskov Elvén & Sjölund, 

2018; Sjölund m.fl., 2017). Elever behöver få svar på frågorna varför, vad, var, med vem, 

när, hur länge, hur mycket och vad händer sedan för att skoldagen ska kännas begriplig, 

hanterbar och meningsfull för dem (Hejlskov Elvén & Sjölund, 2018; Sjölund m.fl., 

2017). Detta kan jämföras med Swärd och Florin (2014) som menar att för att öka 

tydligheten för elever är det nödvändigt att göra scheman så de i förväg får veta hur varje 

skoldag ska se ut och vid förändringar i schemat bör förändringarna tydliggöras på olika 

sätt i god tid. Hejlskov Elvén och Sjölund (2018) och Sjölund m.fl. (2017) tillägger att 

skoldagen även kan behöva visualiseras för elever. För elever att få anpassade scheman 
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kan också jämföras med DO (u.å.) som menar att det kan vara en rättighet för elever som 

har en funktionsnedsättning att få anpassade scheman. Det är således nödvändigt att 

elever upplever tydlighet och struktur i skoldagen. Skoldagen ska vara igenkännbar. Som 

en informant uttrycker det: ”Det är tydligt att det är bra att vara tydlig!”. I arbetet med att 

tydliggöra skoldagen för elever beskrivs hur personal till exempel gör visuella scheman 

och de förbereder även elever på olika sätt om förändringar i schemat ska göras. De 

scheman som görs är också tydliga på det sätt att elever såväl får schema över den 

aktuella dagen och lektionerna som schema över en längre tid.  

 

En viktig faktor i det proaktiva arbetet som också innefattar tydlighet är att personal får 

samarbeta i arbetslag. Väl fungerande arbetslag kan förstås utifrån KASAM 

(Antonovsky, 1991). Känslan av sammanhang och att känna att världen är begriplig och 

hanterbar är viktig inte endast för elever i lärmiljö, utan den är allmänmänsklig. Ett väl 

fungerande arbetslag kan jämföras med Runström Nilsson (2014) som menar att om en 

verksamhetskultur är proaktiv, så finns där en samsyn, ett samarbete och en öppen 

kommunikation. En jämförelse kan också göras med Greene (2012) som menar att 

personal måste ges förutsättningar för att kunna arbeta med utmaningar på ett 

samarbetsbaserat sätt så att proaktiva metoder för att undvika utmanande beteenden kan 

utvecklas. Vidare ska lärare, enligt Skolverket (2018b), samarbeta så att elever i 

gymnasiesärskolan såväl ska känna sammanhang i sina studier som nå uppsatta 

kunskapsmål. Det centrala i att det finns fungerande arbetslag så att elever kan känna 

sammanhang i sina studier kan också förstås utifrån Sjölund m. fl. (2017) som menar att 

aktörer runt elever bör ha kommit överens om vilka strategier som ska användas så 

skoldagen blir tydliggjord i så hög grad som möjligt för elever. Att personal kan 

samarbeta inom arbetslaget är således centralt för elever i svårigheter, framför allt för att 

personal inom ett väl fungerande arbetslag skapar goda lärmiljöer för elever (Ahlberg, 

2013). 

 

Således är samverkan och samsyn i det proaktiva arbetet av stor vikt, vilket fastslås i 

styrdokumenten för gymnasiesärskolan (Skolverket, 2018b). Samverkan inom ett 

arbetslag lyfts i empirin som centralt för att elevers skoldag ska vara tydlig, något som 

även Sjölund m.fl. (2017) framhåller som varande en bärande faktor inom den 

tydliggörande pedagogiken. Samsyn inom arbetslaget nämner informanterna är 

grundläggande för att personal inte ska kännas otydliga för elever. Det finns en risk att 
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elever blir förvirrade om inte personal är konsekventa i sitt bemötande av elever. En 

annan fördel med samarbete inom ett arbetslag är att det är fler personal som kan komma 

med möjliga lösningar på utmaningar som uppstår, vilket kan jämföras med Greene 

(2012), som anser att för att personal ska ges möjlighet att utveckla proaktiva metoder i 

syfte att hjälpa elever måste förutsättningar för samarbete ges.  

Ett exempel på när samverkan med hem eller fritidsverksamhet är betydelsefullt för det 

proaktiva arbetet, ges i empirin och det är när något har hänt utanför skolan som kan öka 

belastningen på elever och som sedan kan påverka skoldagen. Om personal får reda på i 

förväg att energinivån hos en elev är låg, så anpassar personalen skoldagen utifrån det, 

precis som Hejlskov Elvén och Sjölund (2018) föreslår. En sådan anpassning utgår ifrån 

ett salutogent förhållningssätt där det friska i elever ska byggas på (Antonovsky, 1991). 

Personal anpassar alltså skoldagen för att såväl hjälpa elever att hushålla med den energi 

de har kvar som ha salutogena eller friskfaktorer i bakhuvudet för att kunna hjälpa elever 

att fylla på med energi.  

 

7.3 Vilka hinder finner personalen i det proaktiva arbetet vid 
utmanande beteenden? 
De hinder informanterna nämner kan förstås utifrån ramfaktorteorin (Linde, 2012; 

Lindström & Pennlert, 2016). Enligt ramfaktorteorin är ramfaktorer de förutsättningar 

skolan som organisation, lärare och elever har att rätta sig efter (Lindström & Pennlert, 

2016).  

 

Ett hinder i det proaktiva arbetet är när det är svårt att veta vad som orsakar det 

utmanande beteendet, menar några informanter. Hindret kan förstås utifrån 

ramfaktorteorin där handlingen är beroende av förutsättningarna (Linde, 2012). När 

förutsättningarna är okända, det vill säga när personal inte vet orsaker till elevers 

frustration, är det svårt för personal att göra anpassningar. Det förhandlingsutrymme 

(Linde, 2012) som finns mellan förutsättningar och handling i detta fall skulle kunna 

inrymma tydliggörande pedagogik utifrån vilken lärmiljön tillgängliggörs utifrån elevers 

förutsättningar och behov (Hejlskov Elvén & Sjölund, 2018; Sjölund m.fl., 2017). 

Ovetskap om vad som orsakar ett utmanande beteende kan även förstås utifrån den 

relationella pedagogiken, där Aspelin (2013, 2014) menar att elevers svårigheter står 

mellan elever och lärande, men för att förstå elevers situation måste såväl elevers relation 
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till lärmiljön som relation till sin omvärld beaktas. Relationen till omvärlden kan 

jämföras med skollagen (SFS 2010:800) och läroplanen för gymnasiesärskolan 

(Skolverket, 2018b) där samverkan mellan alla aktörer runt elever framhävs.  

  

I ramfaktorteorin framkommer det att tiden med elever kan vara en ramfaktor (Lindström 

& Pennlert, 2016). För de informanter som endast arbetar deltid inom gymnasiesärskolan 

upplevs bristande tid med eleverna som ett hinder. Hindret gäller vikten av att ha tid att 

skapa en god relation till eleverna för att såväl kunna avläsa vad elever känner, vill och 

tänker, som förstå hur pedagogiska anpassningar för en enskild elev behöver se ut. Detta 

kan ställas mot Hejlskov Elvén & Sjölund (2018), som menar att tiden personal som 

endast träffar elever under vissa lektionspass måste användas väl för att ett 

relationsskapande ska kunna ske. Relationsskapandet kan förstås utifrån den relationella 

pedagogik som Aspelin (2013, 2014) beskriver. Han menar att kunskap skapas i mötet 

mellan personal och elev och att det måste finnas en relation - samvaro - innan lärande, 

kunskap och undervisning kan ske. Det är således i mellanrummet mellan personal och 

elev som kunskap skapas och om en elev är i svårigheter är det i mellanrummet 

svårigheterna befinner sig (a.a.). Svårigheterna står följaktligen i vägen för den genuina 

samvaron (a.a.). Att lära sig avläsa elever kan jämföras med Olsson och Olsson (2013) 

som påpekar att när vi samspelar med andra försöker vi utläsa vad den andra i grunden 

vill med det som görs och sägs. Informanternas önskan att ha tid att lära sig avläsa elever 

kan även förstås utifrån den relationella pedagogiken där Aspelin (2013) uttrycker att det 

endast är om hänsyn tas till relationen mellan elever och hela lärmiljön som en 

fullständig förståelse för elevers belägenhet kan åstadkommas.  

 

Ett hinder i det proaktiva arbetet som lyfts av informanter är svårigheter med 

anpassningar av läromedel. Där lyfts att det finns ett för litet och för smalt utbud av 

läromedel, vilket kan jämföras med DO (u.å.), som framhåller att personal ska välja 

läromedel utifrån den enskilda elevens förutsättningar och behov. Ett för litet och för 

smalt utbud av läromedel är något som minskar tillgängligheten till hela lärmiljön för 

elever och det är därför en ramfaktor (Olli m.fl., 2012). Om det inte går att hitta 

läromedel som utgår ifrån enskilda elevers förutsättningar och behov så ökar risken för 

frustration och stress hos eleverna och därmed ökar även risken för att utmanande 

beteenden ska uppstå (Hejlskov Elvén & Sjölund, 2018).  
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Avläsning av, men också förståelse för det elever vill, känner och tänker underlättas om 

kommunikationen mellan personal och elever fungerar, menar några informanter. Vikten 

av en fungerande kommunikation kan förstås utifrån Ahlberg (2013), McDonnell (2010) 

och Swärd och Florin (2014) som menar att frustration och stress kan uppstå om det finns 

brister i kommunikationen. Brister i kommunikationen är även en ramfaktor om personal 

inte har kännedom om och kan tillämpa de alternativa kommunikationssätt elever 

behöver och som känns bekväma för dem, enligt Olli m.fl. (2012).  

 

7.4 Metoddiskussion 
Ett övervägande som gjordes inför intervjustudien var huruvida den skulle begränsas till 

att endast gälla personal verksamma inom det individuella programmet inom 

gymnasiesärskolan, eller om vi även skulle inkorporera personal verksamma i 

gymnasiesärskolans nationella program. Ambivalensen berodde på den skillnad som 

finns mellan människor som har en grav eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning 

och som därför oftast går ett individuellt program inom gymnasiesärskolan, och de som 

har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning och därför går ett nationellt program 

inom gymnasiesärskolan. Övervägandet gällde således huruvida resultatet skulle bli för 

ojämnt om båda inriktningarna arbetades med. Valet blev att studera båda inriktningarna, 

eftersom vi kom fram till att det proaktiva arbetet inom det specifika pedagogiska fältet 

inte torde uppvisa alltför stora skillnader. Vid genomgången av empirin märkte vi att 

upplevelserna av vad i elevers frustration som utgör utmaningar för personalen skiljer sig 

åt framför allt för att utvecklingsnivån hos deras elever är så olika och därför skiljer sig 

även det proaktiva arbetet åt en del. Resultatet blev alltså så ojämnt som först befarades, 

vilket är en av anledningarna till att resultatet är svårt att generalisera utifrån. 

 

En annan faktor som påverkar huruvida en generalisering av resultatet kan göras är det 

lilla formatet på undersökningen. Utifrån empiri från elva informanter kan inte andra 

generella slutsatser dras än att för dessa elva ser verkligheten ut som de beskriver. Det 

proaktiva arbetet kan dock generaliseras utifrån en enstaka informants utsaga om det 

även finns vetenskapliga belägg för att det proaktiva arbetet fungerar generellt. 

 

I efterhand ångrades att ingen pilotintervju utfördes. Utgångspunkten var att låta 

informanterna styra vad som skulle behandlas i intervjuerna, men eftersom en 
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intervjuguide var författad blev tyngdpunkten lagd på intervjuguidens frågor, trots att vi 

hade som utgångspunkt att inte begränsas av intervjuguiden. Om en pilotintervju hade 

gjorts skulle intervjufrågorna ha ändrats efter den så att fokus mer lagts på det proaktiva 

arbetet som informanterna utför och mer utrymme för informanternas egna beskrivningar 

skulle ha lämnats.   

 

Något som kan ha påverkat studien är det begreppsbyte som gjordes efter intervjuernas 

genomförande. När intervjuerna genomfördes användes begreppet problemskapande 

beteende. Efterhand kändes begreppet problemskapande beteende inte passande. Sjölund 

m.fl. (2017) menar att det är lätt att en begreppsförvirring uppstår när ett område 

utvecklas hastigt och nya begrepp manifesteras. Det kan ta tid innan det går att bestämma 

vilka ord, uttryck och begrepp som är mest ackurata i sammanhanget (a.a.). Effekten av 

begreppsbytet kan emellertid ha mildrats eftersom informanterna i fler av intervjuerna 

bad om en definition av begreppet problemskapande beteende och i den muntliga 

definitionen som gavs nämndes ofta begreppet utmanande beteenden, vilket är det 

begrepp som slutligen begagnades i studien. 

 

7.4.1 TROVÄRDIGHET OCH KVALITET 
I denna studie finns en tydlighet i beskrivningen av studiens genomförande. Centrala 

begrepp och teoretiska perspektiv är även adekvata för syftet med studien. Slutligen har 

forskningsfrågorna besvarats och syftet med studien uppnåtts (Bryman, 2011; Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

 

7.5 Avslutande reflektion 
Arbetslagets och kollegornas betydelse för det proaktiva arbetet nämns frekvent i 

empirin. Såväl de informanter som är inlemmade i ett arbetslag som de som inte är det 

lyfter betydelsen av samarbete och samsyn. Detta kan tyda på att det behöver läggas vikt 

på fungerande arbetslag och även kollegialt lärande inom gymnasiesärskolor. Det 

kollegiala lärandet kan även vara ett sätt att lindra den ramfaktor som ekonomin kan 

utgöra speciellt om det finns utbildade specialpedagoger eller speciallärare i arbetslaget. 

De specialutbildade lärarna kan då delge sina kollegor de kunskaper de har. Det 

kollegiala lärandet kan också argumenteras för eftersom informanterna lyfter att de anser 
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att de inte har den kunskap eller den erfarenhet som krävs för att ge elever i 

gymnasiesärskolan ett gott bemötande. Att informanterna inte anser sig ha nog med 

kunskap kan såväl tyda på att de faktiskt inte har de kunskaper som krävs, som att det kan 

tyda på att de har så mycket kunskap att de förstår att det finns mycket mer att lära sig. 

I informanternas beskrivningar kring hur de arbetar proaktivt framgår att de har många 

tankar kring hur de ska kunna förebygga stress och frustration hos elever. Utifrån de 

kunskaper de har försöker de utforma skoldagarna för elever så att de ska bli begripliga, 

hanterbara och meningsfulla. Att somliga beskrivningar av det proaktiva arbetet visar att 

det utgår ifrån KASAM (Antonovsky, 1991) kan tyda på att de kunskaperna finns. Vikten 

av tydlighet beskrivs även i empirin, vilket vi tolkar som att det finns kunskaper om den 

tydliggörande pedagogiken. Det faktum att inte alla delar av den vetenskap och 

beprövade erfarenhet som refererats till i denna studie lyfts i empirin, behöver inte betyda 

att informanterna inte är medvetna om den. Det är svårt att under en begränsad tid, under 

en intervjusituation, formulera heltäckande svar på frågor.  

Relationens betydelse för det proaktiva arbetet och för kunskapandet framhålls också 

som centralt i empirin och ansvaret för vad som orsakar utmanande beteenden läggs inte 

på enskilda elever. Detta skulle kunna tyda på att ett relationellt perspektiv och den 

relationella pedagogiken genomsyrar personalens vardag inom de undersökta 

verksamheterna.  

Generellt framkommer det tydligt i studien att kunskap om hur personal ska bemöta 

elever med utmanande beteende finns och har stor betydelse. Många faktorer kan påverka 

relationen mellan personal och elever på ett negativt sätt och det kan leda till att 

utmanande beteenden kan öka. Det framkommer också i studien att det är viktigt att varje 

skoldag för både personal och elever ska vara begriplig, hanterbar och meningsfull. Om 

inte personalen har kontroll över lärmiljön kan det bli svårt att skapa trygghet för elever. 

Finns inte trygghet för elever kan de känna sig frustrerade och stressade, känslor som 

många elever inom gymnasiesärskolan har svårt att kontrollera. Resultatet tyder även på 

att skolor bör måna om att det finns ett väl fungerande kollegialt samarbete inom 

arbetslagen då detta kan bidra till fler perspektiv samt ge bättre förutsättningar för att ett 

professionellt arbetssätt i ett proaktivt arbete. 
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Det som inte nämndes i empirin var speciallärarens roll i det proaktiva arbetet. Detta kan 

bero på att frågan aldrig ställdes till informanterna. Handledningstillfällen av 

speciallärare ska vara ett stöd och redskap för att utveckla metoder och bra lärmiljöer för 

elever i behov av särskilt stöd. Speciallärarens roll är även att skapa bra relationer med 

varje elev, vara lyhörd och ha ett ödmjukt förhållningssätt men även utgå från vad eleven 

kan och bygga på detta. Vidare ska specialläraren skapa och utveckla förhållningssätt 

samt strategier som bidrar till trygghet och arbetsglädje för både elever och personal. 

  

Vår förhoppning är att denna studie ska bidra till att synliggöra det proaktiva arbete som 

dagligen utförs av personal inom gymnasiesärskolor där de ibland kan möta stora 

utmaningar. Studien kan även ge en ökad förståelse för personalens arbetsmiljö och kan 

därför bidra till insikt om vilka behov som behöver uppfyllas för att minska brister som 

finns i arbetsmiljön för denna yrkesgrupp. Men framför allt kan studien ge verktyg till 

personal så att de genom sitt förhållningssätt och sina metoder minimerar frustration och 

stress hos eleverna.  

  

7.6 Förslag på vidare forskning 
I en kommande studie skulle det vara intressant att göra en undersökning på kommun- 

och rektorsnivå. Finns det, på kommun- och rektorsnivå, kunskaper inom området 

gymnasiesärskola och de olika behov som finns. Finns kunskapen om skolmiljöns 

betydelse, vikten av samverkan och samsyn, vilka krav som ställs på lokalers utformning 

och personaltäthet för att undvika att inte personalen som arbetar inom 

gymnasiesärskolan ska behöva uppleva hot och våld på sin arbetsplats? Vidare hade det 

varit intressant att undersöka om manlig och kvinnlig personal upplever utmanande 

beteenden på samma sätt och huruvida de använder de sig av liknande metoder och 

strategier?   
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BILAGA 1 
 

Hej! 

Vi är två pedagoger inom gymnasiesärskolan som studerar till speciallärare med 

inriktning utvecklingsstörning vid Umeå universitet. Vi går nu utbildningens sista termin 

och ska därför skriva vårt examensarbete, 30 hp. Syftet med vårt arbete är att få en ökad 

förståelse för pedagogiska strategier och därför önskar vi ta del av din erfarenhet som 

pedagog i gymnasiesärskolan och skulle mycket uppskatta din medverkan i en intervju 

Vår studie uppfyller de forskningsetiska kraven vilket betyder att ditt deltagande i 

undersökningen är helt frivilligt. Du har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande utan 

att du behöver motivera varför och utan några som helst negativa konsekvenser för dig.  

Intervjun förväntas ta ungefär en timme och vi önskar att vi får spela in den med en 

diktafon/ mobil för att vi lättare ska få ett dynamiskt samtal och för att vi enkelt ska 

kunna arbeta med materialet när det är dags för analysarbetet. Vi kan tillsammans komma 

fram till lämplig tid och plats för intervjun. 

Transkribering av samtalet kommer att göras av oss. Du och din skola kommer att bli 

avidentifierade, det vill säga inga namn på varken personal eller skola kommer att 

nämnas. De enda som kommer att lyssna på de inspelade samtalen är vi och analysen av 

materialet kommer enbart att användas till denna undersökning. Därefter kommer 

inspelningarna att raderas. Undersökningen kommer att presenteras i form av ett 

examensarbete vid Umeå universitet.  

 

Gunilla Näslund Johansson  Åsa Olofsson    

(Här återfanns kontaktuppgifter i originalbrevet)    
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BILAGA 2 
 

Intervjuguide 

1. Hur skulle du beskriva ett problemskapande beteende? 

2. Vilka erfarenheter har du av att bemöta elever med ett problemskapande 
beteende? 

3. Vad anser du är viktigt i bemötandet av elever med ett problemskapande 
beteende? 

4. Vilka orsaker kan det finnas till att problemskapande beteenden uppstår?  
Exempel? (Hur menar/tänker du då?) 

5. Upplever du att det har funnits återkommande mönster hos de elever som, enligt 
dig, har ett problemskapande beteende? 

Om ja: på vilket sätt? Om ja: Vad tänker du kring det? 

6. Har du exempel på en eller flera situationer där du upplevde att en elev var 
utåtagerande mot vuxna? 
Hur kände du då? Hur hanterade du det och varför just så?  

7. Har du något eller flera exempel på situationer där du upplevde att en elev var 
utåtagerande mot andra elever?  
Hur kände du då? Hur hanterade du det och varför just så?  

8. I situationer där elev uppvisat ett problemskapande upplever du då att det funnits 
en samsyn i arbetslaget kring hur detta bör hanteras/bemötas? Hur tänker du kring 
det?  

9. Hur kommer du fram till vilken/vilka strategier som fungerar så att du kan 
undvika att problem uppstår för den enskilda eleven?  
För du någon slags dokumentation över dessa strategier?  
Om ja: På vilket/vilka sätt dokumenteras strategierna? 

Om ja: Hur implementeras/iscensätts strategierna i arbetslaget? 

10. Känner du att du har de kunskaper som krävs när det gäller bemötande av elever 
som anses ha ett problemskapande beteende? Saknar du någon speciell 
utbildning? 
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