
Kandidatuppsats i pedagogik, 15 hp 
Vårterminen 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemskapande 

beteenden bland 

grundskoleelever: 

 Pedagogers upplevelser och tankar 

kring strategier och bemötanden 

 

 
 

 

Marlene Domeij 

 

 

 

 

 

 



Kandidatuppsats i pedagogik, 15 hp 
Vårterminen 2019 

 

 



 

 

Förord  

Jag vill framföra ett varmt tack till alla som har stöttat mig i mitt arbete med denna uppsats. Ett stort 

tack till de som tog sig tid för intervjuer som i sin tur gav mig en intressant analys och en inblick i 

skolarbetet.  

Jag vill även tacka min handledare Kent Löfgren för värdefulla råd och nyttig feedback. Slutligen vill 

jag passa på att speciellt tacka mina nära och kära, som har lyssnat och uppmuntrat under arbetets 

gång. Det är ert stöd som har fört mig framåt! 

Marlene Domeij 



 

 

Sammanfattning 

Studiens syfte var synliggöra pedagogers upplevelser, tankar och känslor kring grundskoleelevers 

problemskapande beteenden. Frågeställningar var: Hur upplever pedagogerna problemskapande 

beteende? Hur tänker pedagogerna om strategier samt bemötande av sådant beteende? Åtta 

semistrukturerade intervjuer med pedagoger som arbetar i grundskolan genomfördes, transkriberades 

och analyserades. Studiens resultat visar att pedagogerna arbetar med problemskapande beteende på 

grupp-, individ- och organisationsnivå. Pedagogernas kunskap och kompetens samt egna värderingar, 

attityder och intressen är av betydelse för att handskas med dessa beteenden. Resultaten visar också 

att pedagogerna anser att det är viktigt att alla elever får goda förutsättningar för att utvecklas oavsett 

om det ibland uppstår kritiska situationerna som i skolvardagen som kan tyckas utgöra hinder lärande 

och utveckling. Pedagogerna betonade även betydelsen av dels att arbeta förebyggande (med metoder 

leder till att problemskapande beteenden minskar) dels att använda lågaffektivt bemötande (ett 

förhållningssätt och en metod) när det behövs. Med rätt förutsättningar och rätt metoder blir det 

lättare för eleven att nå sina mål. 

Nyckelord: bemötande, förhållningssätt, lågaffektivt bemötande, problemskapande beteende, 

utåtagerande beteende  
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1.Inledning  

 

Problemskapande beteenden uppstår när en elev uppvisar ett beteende som andra elever eller lärare 

upplever orsakar problem, exempelvis i klassrum, skolkorridorer eller liknande. I vissa fall leder 

problemet inte till något särskilt och i andra fall kan det innebära att en utredning av en enskild elev 

påbörjas. I detta arbete vill jag belysa olika upplevelser av problemskapande beteende som man som 

pedagog möter i grundskolan. Efter att ha arbetat många år inom skola, behandling, psykiatri och 

institutioner, är min erfarenhet att elever med problemskapande beteende påverkar sin omgivning 

samtidigt som de själva blir påverkade utav den samma. Studien som följer har som utgångspunkt att 

försöka synliggöra det pedagogiska arbetssättet med problemskapande beteende som finns i våra 

skolor. Enligt Bo Hejlskov (2015), är det viktigt att fokus ligger på att skilja på vad som är barnens 

problem och vad som är oss vuxnas problem. Det vi vet är att barn försöker lösa alla sina problem med 

de medel de har att ta till, ibland fungerar det och ibland inte. Vuxna har ett stort ansvar att lära 

barnen rätt. Barn är trots allt barn och har inte samma kapacitet att klara sin vardag med känslor, krav 

och situationer som vi vuxna och därmed har vi ett större ansvar att hjälpa dem (Hejlskov, 2015, s.13). 

Tycker att det känns viktigt att lyfta fram pedagogens roll i det vardagliga arbetet och att utifrån ett 

kvalitativt perspektiv jämföra skillnader och likheter i detta ämne.  

Elever med problemskapande beteende möter pedagoger och lärare som har en avgörande roll för hur 

deras framtid och utveckling blir och det är viktigt att förstå hur man bäst bemöter och förhåller sig till 

elever med ett problemskapande beteende. Utgångspunkten bör ju ändå vara att barn gör så gott de 

kan och om de inte klarar det de anses klara, är det de vuxnas ansvar att hjälpa dem att förstå.                                     

Många som arbetar som pedagoger anser sig ha den kunskap om bemötande som behövs.                

Skolan ansvarar både för att elevers målsättningar och för att de metoder som används ska ha en 

vetenskaplig förankring. Detta ses som ett vetenskapligt problem då både strategier samt metodik ska 

vara båda vara verksamma och beprövade. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet (SFS 2010:800, § 5).                                                                                                                    

Studien förhåller sig till problemskapande beteenden hos barn i relation till bland annat Hejlskovs 

tankegångar. Tidigare studier kring problemskapande beteende visar att det finns en kunskapstörst 

inom ämnet och som Hejlskov (2015) skriver, så är en utgångspunkt i ämnet, att alla barn vill lyckas, 

även de som bråkar. I många situationer inom skolan upplever pedagogerna att de blir provocerade av 

eleverna, vilka påverkar inlärningen för övriga elever och pedagogerna kan känna hjälplöshet över 

situationen, vilket i sin tur gör att risken för att situationen urartar ökar då pedagoger/lärare kanske 

inte hanterar det på ett riktigt(adekvat) vis. Tanken med detta arbete är att hitta olika perspektiv eller 

kanske mönster i hanteringen av situationer, vilka pedagogerna möter i sin arbetsroll som innefattar 

ett problemskapande beteende, samt att faktiskt förstå vad ett problemskapande beteende innebär.  

Som författaren Kristina Bartley (2015) skriver i sin artikel, så innebär rollen som pedagog eller lärare 

att det yrkesmässiga blandas med både handlingar och personliga känslor, vilket bidrar till svårigheter 

att kunna handskas med elevers oönskade beteenden. Fokus kommer att vara att plocka upp de 

skillnader, likheter och mönster som pedagogerna berättar om sina situationer och därför väljer jag att 

utföra intervjuer som undersökningsmetod och att deltagarnas kroppsuttryck får ge ytterligare en bild 

på vad det är de vill förmedla. Den vetenskapsteoretiska utgångpunkten för arbetet är hermeneutik då 

informanternas upplevelser kring problemskapande beteende hamnar i fokus (Fejes & Thornberg, 

2015).  

2. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om pedagogers erfarenheter och uppfattningar om 

elevers problemskapande beteenden i grundskolan. Studiens frågeställningar är: 

 



 

 

- Vilka erfarenheter och uppfattningar har pedagogerna av elevers problemskapande 

beteenden? 

 

- Hur bemöter de elever som visar sådant beteende? 

 

3. Tidigare forskning 

Detta avsnitt innehåller en genomgång av forskning om beteende, faktorer som är av betydelse för att 

förstå elevers problemskapande beteende, samt lågaffektivt bemötande. 

3.1 In- och utåtagerande beteende samt lågaffektivt bemötande 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vad metoden lågaffektivt bemötande innebär, vilka 

tillvägagångssätt som metoden förespråkar i samband med konfliktsituationer samt hur metoden 

appliceras i skolans verksamhet. Beskrivning om tidigare forskning om barn med in-och utåtagerande 

beteende samt lågaffektivt bemötande, baseras på böcker inom ämnet. 

3.2 In- och utåtagerande barn 

Enligt Tamm (2003) har barn som anses vara inåtagerande/inåtvända dåligt självförtroende och är 

rädda för det sociala samspelet. De upplever många gånger rädsla inför att bli hånade och utskrattade, 

samt värderade av andra. Detta leder till att de har lättare för att bli utsatta för mobbing då beteende 

som att hålla sig för sig själv, vara tystlåten, dra sig undan och vara osäker ökar risken för att bli utsatt, 

samt att de saknar förmågan att stå upp för sig själva. Många av dessa barn söker oftast upp andra som 

de upplever är svagare än sig själva eller alternativt en vuxen, exempelvis läraren då de vill slippa bli 

hånade. Tamm (2003) menar också på att de utåtagerande barnen upplevs bli belönade av andra barn 

när de visar på aggressivitet vilket de använder sig utav när de vill uppnå sina mål.  

Enligt Folkman (2006) hävdar de utåtagerande barnen sin vilja och använder denna på ett destruktivt 

sätt, vilket ofta leder till att deras starka drivkraft påverkar till att andra barn eller vuxna blir ledsna 

eller arga. De utåtagerande barnen har enligt Folkman (2006) en inre osäkerhet vilken de försöker 

övervinna genom att uppvisa en tuffare attityd. Vidare skriver författaren att barn kan bete sig 

utåtagerande på grund utav att de till exempel har någon form av diagnos, exempelvis ADHD, DAMP, 

Aspergers eller annan diagnos som påverkar deras vardag. Enligt Folkman (2006) kan avsaknad av 

struktur i barnets vardag, brist på respons, kränkningar, övergrepp vara orsaker som bidrar till att 

barn blir inåtvända eller utagerande. Folkman (2006) skriver att det som kännetecknar de 

utåtagerande barnen är att de tar mycket plats och inte sällan hamnar i olika konflikter, till motsatts 

till de barn som är inåtvända och tysta, vilka ofta tar mindre plats.                                                                 

3.3 Beskrivning av begreppet lågaffektivt bemötande 

Lågaffektivt bemötande kan förklaras som ett förhållningssätt och en metod vid eventuella 

problemskapande situationer och utmanande beteenden hos barn. Det innebär att det är ett sätt för 

den vuxna omgivningen att hantera och förebygga barnens känsloutbrott och konflikter (Hejlskov 

Elvén och Sjölund, 2018). Den lågaffektiva pedagogiken tar enligt Hejlskov Elvén och Sjölund (2018) 

utgångspunkt i att barn gör rätt om de kan istället för att barn kan bara de vill. Med denna 

människosyn kan den vuxna omgivningen anpassa kraven och förväntningarna på barnen och därmed 

försöka förebygga det problemskapande beteendet.                                                                                           

Enligt Hejlskov Elvén och Wiman (2015) bygger lågaffektivt bemötande på att barn med 

problemskapande beteenden ofta har svårt att reglera sina affekter och reagerar med samma affekt 



 

 

som de möter. De är mer känsliga för affektsmitta och blir till exempel själva arga när de får skäll. För 

att förhindra detta så bör den vuxna omgivningen därför utstråla ett lugn och dämpa sina egna känslor 

för att inte stressa barnet ännu mer. Barnets problemskapande beteende sker när de har hög nivå av 

affekt och då även har förlorat sin självkontroll och förmåga till samarbete med omgivningen.       

Enligt Hejlskov Elvén och Sjölund (2018) är syftet med metoden att skapa förutsättningar så att 

barnen med svårigheter ska kunna behålla sin självkontroll och på så vis kunna samarbeta med de 

människor som finns runt omkring dem. Det innebär att de vuxna måste kunna ställa rimliga krav 

utifrån barnets förmågor samt att de måste se till att barnet får en strukturerad vardag där barnet är 

väl förberedd för vardagens olika situationer.                                                                                                 

Enligt McDonnell et al (2015) innebär lågaffektivt bemötande att pedagogen skapar förståelse för 

bidragande orsaker till utagerande beteende. Detta bemötande kan påverka utgången i en kritisk 

situation och det problemskapande beteendet kan lättare identifieras. En faktor som spelar in är att ha 

klara strategier att ta till för pedagogerna i vardagen. Forskning av (Barabanschikova, Meshkova och 

Surova, 2014) visar att under förändringsarbetet och vid implementering av lågaffektivt bemötande 

kan pedagoger som arbetar med det problemskapande beteendet uppleva hög stress och risken för 

utbrändhet är stor. Vidare visar de att det är viktigt med tydlighet och öppenhet från ledningen vid 

förändringar som rör verksamheten. Detta för att minska stressen hos de som ska praktisera 

bemötandet och på så vis minska de kritiska situationerna.                                                                             

Andra forskningar (McDonnell, Sturmey, Oliver, Cunningham, Hayes, Galvin, Walshe och 

Cunningham, 2008) har visat på hur effekten av lågaffektivt bemötande används som metod i mötet 

med det problemskapande beteendet. Enligt forskarna Limwichitr, Broady-Preston och Ellis, (2015) så 

innebär implementering av nya metoder i en verksamhet det samma som att implementera en ny 

människosyn hos pedagoger. Forskningen (Limwichitr et al., 2015) visar även på att det är viktig med 

samsyn när man vill göra en större förändring i en verksamhet, detta för att personalen ska kunna 

implementera det nya arbetssättet lättare. Deras forskning innebär att det är viktigt att vara medveten 

om att vid en större och övergripande implementering av ett nytt arbetssätt kan verksamhetens kultur 

bli svår att förändra. Anledningen till det kan vara att personalen inte har samma synsätt på den 

tilltänkta förändringen. Kostnaderna för nya arbetssätt skall oftast hållas nere samtidigt som 

verksamhetsansvariga vill utveckla och genomföra de förändringar som är tänkta med bästa möjliga 

resultat (a.a.).  

3.4 Lågaffektivt bemötande-metoder 

Författarna Hejlskov Elvén och Wiman (2015) skriver i sin bok om olika typer av metoder pedagoger 

kan använda sig utav för att minska risken för konflikt. Enligt författarna fungerar dessa metoder såväl 

i skolsammanhang som i vardagliga situationer.  Exempel på metoder för att förhindra konflikt:  

• Låt bli att kräva ögonkontakt eftersom det kan öka affektsmittan när barnet ser hur arg och bestämd 

den vuxna är. 

 • I krav eller konfliktsituationer bör den vuxna inte behålla ögonkontakten längre än tre sekunder 

eftersom det då framkallar en kraftfull affektsmitta. 

 • Backa istället för att gå framåt vid krav och konfliktsituationer. Ett närmande kan öka stressnivån.  

• Det kan vara bra att avleda barnet genom att flytta fokus från konfliktsituationen. Avledning är en 

effektiv metod.   

• När barnet håller fast vid en idé (om barnet till exempel står fast vid att vilja sitta på ett bestämt 

ställe i bussen), kan man på ett lugnt sätt försöka att avleda eller ge andra valmöjligheter. 



 

 

• Det viktigaste är ändå att den vuxna klarar av att hålla sig lugn annars fungerar inget av ovanstående 

metoder. Den som inte klarar av att hålla sig lugn bör istället gå därifrån.  

Uppstår det allvarligare situationer med självskadande beteende behöver lokalen utrymmas så fort det 

går för att ge barnet ro och samtidigt som den vuxna behöver vara i en lugn sinnesstämning. Är 

situationen väldigt våldsam behöver pedagogen givetvis gripa in, detta kan dock öka barnets 

upplevelse av kaos till det sämre. 

Hejlskov (2009) skriver om problemet många gör när de metoder skolpersonalen använder inte 

fungerar som man önskar. Författaren menar att många gånger börjar den vuxna att skälla mer, 

berömma mer, utdelar fler tillrättavisningar, ger tuffare konsekvenser, personen tar i hårdare helt 

enkelt. Ett problemskapande beteende leder många gånger till att personalen känner att de måste ha 

kontroll i de kritiska situationerna, vilket i sin tur leder till att personalen kräver lydnad och 

ögonkontakt samt höjer sin röst, eller i värsta fall håller fast eleven för att försöka återfå kontroll. 

En möjlighet att förhindra detta förlopp är att ändra taktik till att istället uppmuntra eleven till att få 

kontroll på sig själv. Detta kan man göra genom att sänka kraven och att personalen backar ifrån 

eleven samtidigt som man använder ett mjukt kroppsspråk. 

Enligt Hejlskov (2009) behöver vardagen vara präglad av samarbete och inte utav personalens kontroll 

över eleverna.  

 

3.5 Struktur i vardagen för elever 

 

I en vetenskaplig artikel skriven av Coleman, Crosby, Irwin, Dennis, Simpson och Rose (2013), belyser 

författarna vikten av både lärares och föräldrars gemensamma strategier för hantering av utmanande 

beteende. Bilder i form av individer vilka uppvisar ett förväntat beteende i specifika situationer, kan 

användas i egenskap att underlätta förståelsen för hur individen bör agera i vissa situationer. 

Aktiviteter avlöser varandra under en dag i skolan och hur dessa förbereds och struktureras påverkar 

barnens beteende och agerande enligt författarna i artikeln. De problemskapande kritiska 

situationerna kan enligt artikeln, minskas för de barn som lätt hamnar i affekt genom att pedagogerna 

noga förbereder de olika aktiviteterna och utformar dem individuellt. 

 

I en vetenskaplig artikel skriven utav McDonnell, McCreadie, Mills, Deveau, Anker & Hayden (2015), 

framkommer det att ett lågaffektivt bemötande innebär ett förhållningssätt vilket utgår från reflektion 

kring faktorer som kan påverka till ett utagerande beteende. Detta kan reducera affektutbrott. 

Författarna till artikeln skriver vidare att om elever ska ha möjlighet att kunna hantera kritiska 

situationer är det viktigt att pedagogerna arbetar utifrån förebyggande åtgärder för att förhindra att 

problemskapande situationer uppstår, vilket gör struktur till en viktig del av vardagen. 

3.6 Problemskapande beteende 

Som begrepp är problemskapande beteende komplext. I pedagogiska verksamheter kan situation och 

sammanhang vara avgörande för hur begreppet problemskapande beteende ska förstås (Hejlskov, 

2009). En förklaring är att individer i omgivningen upplever att beteendet orsakar problem, vilket 

medför att beteendet ses som problemskapande. I ett pedagogiskt sammanhang kan det innebära att 

utredning görs då skolpersonal misslyckas med att hantera de problem som uppstår kring en elev.  

Som pedagog har man möjlighet att skapa begriplighet för barn i skolan genom att utforma den fysiska 

miljön utifrån tydliga strukturer. Ett annat sätt är genom att göra dagen överblickbar och förutsägbar, 

med hjälp av fasta rutiner och en synlig, konkret dagsplanering (Hejlskov, 2017).                               

En annan term för lågaffektivt bemötande-metoder är copingstrategi (Hejlskov, 2017). När barnet 

hanterar en situation på ett sätt som fungerar för en kallas coping. Känner sig barnet pressat i 

situationen så är det inte ovanligt att barnet använder sig av att skrika, spotta eller slå för att på detta 

sätt skapa större ”space” runt sig.  

Dessa slag anses inte som målinriktade eller planlagda slag och benämns som väderkvarnsslag. 



 

 

Slagen/fäktandet är inte viljestyrt utav barnet. Reaktionen är ren frustration och känsla av vanmakt 

(Hejlskov, 2017). 

 

I vissa allvarligare fall av självskadande beteende, kan ett barn exempelvis slå sig själv när det är för 

mycket intryck runt omkring. Ibland för att hålla sin ångest nere så bankar barnet sitt huvud i golvet 

eller väggen, samt skär sig i armarna. Detta ses inte som någon vidare bra strategi men det är den enda 

barnet har och hindras barnet från att använda sin copingstrategi, genom att den vuxna förbjuder 

beteendet eller genom att fysiskt hindra barnet, så finns det stor chans att barnet kommer utveckla 

psykisk ohälsa i form av depressioner, ångest samt självmordstankar (Hejlskov, 2017). 

Hejlskov menar att barn gör det mest begripliga för dem i varje situation som uppstår. ”Om vi vill 

förändra barnens beteende måste vi ändra förutsättningarna så att det önskvärda beteendet blir det 

mest begripliga för barnen” (Hejlskov, 2015, s. 33). Barn kan utveckla oönskade beteende om de av 

olika orsaker inte klarar av att möta de förväntningar och krav som vuxna ställer på dem (Hejlskov, 

2017). Det är kraven från vuxna som styr barnens agerande. De barn som upplever de vardagliga 

kraven som möjliga att hantera, uppvisar sällan ett svårhanterligt beteende.  

Författaren Ross Greenes bok ”Explosiva barn” (2003), fick ett internationellt genomslag när den kom 

då den fokuserar på utagerande och oflexibla barn. Den utgångspunkt som Greene skriver om i sin bok 

innebär kortfattat att barn gör så gott de kan. Om det uppstår problemskapande beteende så beror det 

enligt Greene (2003) på kognitiva brister. Genom sin bok visar Greene (2003) svårigheter som barn 

ställs mot om det exempelvis finns någon typ av nedsättning i form av social förmåga, tankemässig 

flexibilitet, känsloreglering eller språklig förmåga. Det problemskapande beteendet kan ge uttryck i 

slagsmål, verbalt ”fult” språk och kan upplevas överdrivet i stunden för ett otränat öga, men faktum är 

att de kognitiva bristerna gör att barnen får svårt att förstå de sociala situationerna och kan därmed 

inte kontrollera sina känslor. Greene motsätter sig tanken på att barnets problemskapande beteende 

beror på svag/dålig motivation, vilket många gånger kan antas vara en anledning till beteendet. 

Författaren anser även att man inte lär ett barn något nytt med att ge denna en konsekvens. Oavsett 

hur motiverat barnet är under påverkan av positiva förstärkningar eller av belöningssystem så finns 

det en gräns för vad barnet kan prestera/ klara av.  

Enligt Greene (2003) så är det pedagogikens uppgift att i vardagen förhålla sig till de kognitiva 

svårigheterna som barnet har, samt ringa in de situationer som för barnet upplevs som svåra och 

försöka undvika dem. Därefter menar författaren att man kan erbjuda hjälpmedel och träna de 

kognitiva förmågorna för att skapa lärande och utveckling, samt att undkomma de kritiska 

situationerna.                              

Författaren utgår ifrån att barn med problemskapande beteende ”lärt sig att explosioner, destruktivitet 

eller utbrott ger dem den uppmärksamhet som krävs för att få sin vilja igenom” (Greene, 2003, s.86). 

Detta kan i situationen ses som att, barnet kan men vägrar, och det resulterar i känslan av att den 

vuxna inte får ge efter. Det här synsättet leder många gånger till uppfattningen att ”den här typen av 

beteende är planerat, avsiktligt och målmedvetet och att det medvetet kan kontrolleras av barnet” 

(Greene, 2003, s. 86). Vuxna i situationen utgår ofta från att barnet är manipulativt och att den rätta 

lösningen här är att tydliggöra konsekvenserna för barnets handlingar.                                                                                     

Enligt Greene (2003) är det viktigt att oavsett om beteendet är bra eller dåligt ska det följas av logiska 

konsekvenser som ger barnet rätt möjlighet att göra det som förväntas av denne. Författaren 

ifrågasätter barnens möjligheter att förstå konsekvensen av sitt agerande när barnen är i affekt, då det 

innebär att barnen behöver ta fram minnet av en annan likvärdig händelse och på så vis minnas vilken 

typ av konsekvens det blev. Detta hävdar författaren inte är rimligt och att barnen har svårt att 

generalisera och förstå orsak och verkan. 

Forskning gjord av (McDonnell, Reeves, Johnson och Lane, 1998) visar att det finns behov av 

alternativa metoder som kan hantera problemskapande beteende utan att hålla fast barn och eller 

andra typer av bestraffningar. Metoder utvecklades under flera år med personer som hade en 

intellektuell funktionsnedsättning och som även uppvisade ett aggressivt och utmanande beteende. 

Syftet var att försöka minska de bestraffningar som utfördes. Även andra forskningar (McDonnell, 

Sturmey, Oliver, Cunningham, Hayes, Galvin, Walshe och Cunningham, 2008) har visat effekten av 



 

 

lågaffektivt bemötande som metod i mötet med problemskapande beteende. 

 

3.7 Gemensam problemlösning   

 

Författarna Greene, Stuart Ablon och Martin (2006) skriver i sin artikel om vikten av gemensam 

problemlösning. Författarna menar att förutsättningarna för att kunna skapa goda 

inkluderingsmöjligheter för elever med utagerande beteende, sker inte endast genom att minska på 

time- out åtgärder eller andra typer av restriktioner, utan avgörande är snarare att pedagogen skapar 

förståelse för de faktorer som inverkar på barnets eller elevens beteende. Gemensam problemlösning 

innebär även att skolpersonal och föräldrar arbetar för ett likvärdigt förhållningssätt till 

problemsituationerna. 

Även författarna Fylling och Sandvin (2006), skriver i deras vetenskapliga artikel om studie gjord 

utifrån föräldrars och lärares beskrivningar av samarbete och samverkan mellan skola och 

vårdnadshavare. Studiens resultat visar på att lärares perspektiv och tolkningar har företräde framför 

föräldrarnas, i synnerhet när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Lärare innehar, enligt författarna, 

en professionell expertis som bidrar till en ojämlik maktposition gentemot föräldrar. Denna 

maktposition omöjliggör den ömsesidighet som krävs för ett välbalanserat samarbete med hemmet. I 

de åtgärder som den professionella expertisen föreslår, förväntas föräldrar vara delaktiga i och 

genomföra trots att deras perspektiv på barnets problematik kanske inte överensstämmer med 

skolans.  

Forskning (McDonnell et al., 1998) visar att det är orsakerna till det problemskapande beteendet som 

måste lösas för att på så sätt minska risken för att beteendet ska eskalera. Det framkommer även i 

övriga forskningar (McDonnell, McCreadie, Mills, Deveau, Anker och Hayden, 2015) att det 

lågaffektiva bemötandet är ett förhållningssätt som utgår från identifiering av orsaker vilka medverkar 

till problemskapande beteende. Om personal medvetet arbetar med fokus på förebyggande åtgärder, 

kan elever med problemskapande beteende få strategier samt förutsättningar för att bättre kunna 

behålla sin självkontroll och därmed kunna förhindra att problemskapande situationer uppstår (a.a.). 

 

3.8 Sammanfattning  

 

Varje barn är unikt och så är det beteendet barnet uppvisar, vilket kan visa sig genom exempelvis att 

barnet är utagerande eller inåtvänd. Inom modern forskning har Bo Hejlskov skrivit om barns 

beteende och problematiken kring ämnet i form av bland annat lågaffektivt bemötande, metoder och 

samspel. Författaren menar också på en viktig aspekt som innebär att det inte skall vara personalens 

kontroll över eleverna som gäller i vardagen utan snarare fokus på samarbete. Det lågaffektiva 

bemötandet förklaras som ett förhållningssätt och en metod vid eventuella problemskapande 

situationer.  

Utgångspunkten för den lågaffektiva pedagogiken enligt Hejlskov (2018), är att barn gör rätt om de 

kan. Med det sagt så kan alltså den vuxna omgivningen anpassa kraven, sätta rimliga krav och 

förväntningarna på barnen och därmed försöka förebygga det problemskapande beteendet.                 

För att den vuxne skall känna att han/hon har kontroll i de kritiska situationerna så blir resultatet 

många gånger att de försöker rädda situationen på ett felaktigt sätt. Detta görs genom att höja rösten 

och skälla ytterligare på barnet eller att ge tuffare konsekvenser samt mer tillrättavisningar. För att 

kunna hantera dessa situationer bättre finns det alternativ enligt Hejlskov (2009), vilka innebära att 

sänka kraven på barnen och använda ett mjukt kroppsspråk, samt att försöka uppmuntra barnen att få 

kontroll på sig själva. Pedagogerna i skolmiljö arbetar mycket med att just lägga band på sina egna 

känslor och bibehålla ett lugn i de kritiska situationerna, vilket inte alltid är så enkelt beroende på hur 

långt situationen har gått.                                                                                                                                                                               

En faktor som är avgörande för det problemskapande beteendets uppkomst är att ha struktur i 

vardagen. Aktiviteterna som sker under skoldagen bör avlösa varandra på ett strukturerat vis, för att 

undvika för mycket tid där barnen kan hamna i kritiska situationer. Barn som lätt hamnar i affekt 

minskar risken för att hamna i dessa situationer om pedagogerna utformar dem individuellt och 

strukturerat.  



 

 

Problemskapande beteende som begrepp kan upplevas som komplext då personer i omgivningen runt 

eleven som upplevs orsaka problem, bara ser att denne orsakar problem och dess beteende ses som 

problemskapande. Skolpersonal kanske inte klarar av att hantera eleven och då startar en utredning 

om eleven. Detta förlopp hade kunnat undvikas om personalen kring eleven hade skapat begriplighet 

för eleven, genom tydliga strukturer under dagen.  

Genom copingstrategier upprättar barn sina egna vägar att kunna hantera situationer. Hejlskov(2017) 

skriver om hur viktigt det är, rent av livsavgörande att låta barn använda sig av dessa och inte förbjuda 

detta då det i sin tur kan leda till psykisk ohälsa med ångest och självmordstankar. 

Enligt Greene (2003) så är det en viktig faktor att skolpersonal ringar in de situationer som eleven har 

svårt med och försöker undvika dessa och därmed också förhålla sig till de kognitiva förmågor som 

eleven visar. På så vis blir det även lättare att träna de kognitiva förmågor som behöver utvecklas.  

En annan faktor som verkar för en bättre problemsituation är om man arbetar gemensamt och 

likvärdigt både skolpersonal och föräldrar, för att både på skoltid och fritid förebygga 

problemskapande situationer.                                                                                                                                    

I studien gjord utav författarna Fylling och Sandvin (2006) menar man på att lärarna anses ha en 

expertis som inte föräldrarna skulle ha och detta skapar en obalans i arbetet kring eleven. Föräldrar 

förväntas vara delaktiga i arbetet med eleven men deras perspektiv kanske inte överensstämmer med 

skolpersonalens och detta leder till obalans för eleven.  

Att arbeta förebyggande med olika metoder som främjar att det problemskapande beteendet undviks, 

gynnar främst eleven men även skolpersonal och föräldrar. Med rätt förutsättningar och rätt metoder 

blir det lättare för eleven att nå sina mål. För pedagogerna i skolan som arbetar med fokus att minska 

de kritiska situationerna så är behovet om kunskap inom området viktigt.  

 

4. Metod  

 
I avsnitten beskrivs datainsamlingsmetod, genomförande, urval, databearbetning, validitet och 

reliabilitet samt etiska aspekter. 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Valet av metod för datainsamling för studien var intervjuer. Önskan med intervjuerna är att få ökad 

kunskap om hur pedagogerna känner och tänker kring de upplevda situationerna, samt egna 

perspektiv gällande problemskapande beteende. Frågorna utgick från studiens syfte och konstruerades 

med fokus på att pedagogernas egna reflektioner och tankar kring det problemskapande beteendet, 

samt hanteringen av denna, skulle vara i centrum. Studiens intervjuguide finns med som bilaga. Enligt 

Bryman (2018) så är det inom kvalitativ intervjumetodik lämpligare att låta den som blir intervjuad få 

känna att han/hon får utveckla sina tankar då perspektivet på svaren blir större. Dock kan det vara 

problematiskt att säga något generellt utifrån en begränsad mängd observationer, men man kan uttala 

sig om det som gäller för just de data man har undersökt (Rienecker, Jörgensen, 2008).                                                                                                                   

Med kvalitativa undersökningar vill man på ett sammanhängande vis förklara hur människor 

uppfattar ett visst fenomen, samt att beskriva variationer mellan de olika upplevelserna människorna 

har. Det är den intervjuade som i en kvalitativ intervju är i fokus genom sina tolkningar, åsikter, 

upplevelser och kvalitativ analys är alltid interativ, vilket betyder att den bygger på att man gör flera 

genomgångar av materialet, fram till att resultaten är väl underbyggda och stabila (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson, 2014).  

 

4.2 Genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes skickades informationsbrev ut via mejl till både rektor och 

pedagoger. En provintervju genomfördes innan för att undersöka intervjufrågornas begriplighet och 

relevans och spelades in med hjälp utav en mobil, vilket nämns i bilaga 1. En utav de ställda frågorna 

redigerades då den kunde tolkas på samma sätt som tidigare fråga i intervjuunderlaget. Den typ av 

datainsamling som utförts är semistrukturerade intervjuer. Dessa genomfördes på cirka 30 minuter 



 

 

per intervju, detta på grund utav att man inte bör ha för långa intervjutider då informanterna kan bli 

trötta och ofokuserade, vilket i sin tur kan leda till att all information kring frågan inte kommer med 

och svaren får en lägre reliabilitet (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014).  

Intervjuerna utgår från ett kvalitativt perspektiv med öppna intervjufrågor och samtalet kan mer liknas 

som ett vardagligt samtal med möjlighet till följdfrågor. Risken att de som blir intervjuade svarar det de 

tror förväntas av dem minskar vid användning utav öppna intervjufrågor och frågorna ger möjlighet att 

få svaren mer uttömmande. I intervjuerna undviks ledande frågor eller frågor som börjar med varför, 

då detta kan kännas mer som ett förhör än en intervju och kan bli hämmande och då ge felaktig bild av 

ämnet. Tanken är att frågorna ska behandla pedagogernas upplevelser, åsikter, värderingar samt 

erfarenheter. Intervjuerna spelades in så det skulle bli lättare att fokusera sig på vad pedagogerna 

faktiskt sa och att lättare kunna ställa följdfrågor. Jag hade övervägt att inte spela in då det kan upplevas 

som stressande att bli inspelad, men kom fram till att en inspelning underlättar vid transkribering och 

ger en bättre möjlighet att kunna gå tillbaka till råmaterialet och ansåg att det hade mer fördelar att 

spela in.  

4.3 Urval  
 
Valet av informanter var 8 pedagoger som alla arbetade i grundskolan. Antalet pedagoger motiveras 

genom att det var de som var intresserade och tillgängliga för syftet. Tyvärr var det endast kvinnor som 

deltog då det inte fanns manliga intressenter att tillgå. Detta kan givetvis påverka resultatet då 

möjligheten att kvinnliga pedagoger kanske agerar och tänker annorlunda än manliga pedagoger och 

perspektivet kan se olika ut, men detta är bara en hypotes och inte grundat i någon teori. Ålder på de 

pedagoger som deltog var varierande, den yngsta var 25 år och den äldsta var 50 år. Kriterierna för att 

delta i intervjuerna var bland annat att de skulle vara intresserade och insatta i arbetet med 

problemskapande beteende, samt att de behövde vara införstådda med problemskapande beteende 

som begrepp och ha kunskap om lågaffektivt bemötande. Frågan om att ställa upp på intervju har gått 

ut till ett dussin pedagoger via mejl och återkopplas för samtycke och underskrift. Detta efter att jag 

först mejlat deras chef och förklarat syftet med min studie, så pedagogernas chefer kunde fråga 

pedagogerna först om det var ok att lämna ut deras e-postadresser. De pedagoger som intervjuades var 

två från varje skola och skolor med olika bakgrund.  

 

4.4 Databearbetning och analys 

 

I min analys utav den insamlade empirin har jag valt att utgå från frågeställningarna i studien. För att 

se om det fanns underliggande meningar som jag inte uppfattat med en gång så läste jag de frågorna 

som var ställda samt läste igenom stödord jag skrivit under intervjuernas gång, samt lyssnade igenom 

materialet igen, gång på gång. Det jag letade efter var möjliga upprepningar och liknande ord i svaren 

från pedagogerna som kunde vara avgörande för tolkning av materialet.                                                  

Efter varje intervju lyssnade jag av hela samtalet för att se om jag kunde uppfatta om inspelningen 

skett på korrekt vis. Efteråt så bearbetades och analyserades data genom att jag skrev ut hela intervjun 

på datorn, efter att jag sedan kodat (reduktion av data) intervjuutskrifterna (läst texten flera gånger 

och tagit ut nyckelord) i olika färger, så tog jag fram den underliggande meningen i det informanterna 

berättade(tema). Intervjuernas längd var alla cirka trettio minuter vardera, vilket innebär att den 

totala intervjutiden var cirka fyra timmar. Intervjuerna spelades in via mobiltelefon, vilken lyssnades 

av noga, upprepande gånger för att kunna transkribera texten ord för ord. Tanken är att resultatet 

skall vara överskådligt och tydligt för läsaren.  

 
 
 
4.5 Validitet och reliabilitet  

 
Begreppet validitet innebär trovärdighet och reliabilitet innebär pålitlighet, tillförlitlighet, 

mätnoggrannhet. Begreppen handlar om kvalitet på processen samt undersökningsinstrumentet.  



 

 

Med validitet menas enligt Kvale & Brinkmann (2009), att det är forskarens ansvar att kontrollera och 

kritiskt granska studiens resultat, samt att reliabilitet innebär att resultatet är tillförlitligt genom att 

samma resultat kan fås genom andra undersökningstillfällen.                                                                              

I detta arbete har kvalitativ intervju valts som datainsamlingsmetod. I en kvalitativ intervju är det den 

intervjuade som är i fokus genom sina värderingar, känslor, upplevelser och åsikter, vilket var en 

väsentlig faktor att lyfta fram för studiens syfte och frågeställning.                                                                                                             

Genom att använda denna metod så innebär det ett stort arbete med transkribering då detta är 

tidskrävande. Resultatet efter att ha använt mig utav öppna frågor i intervjuerna, blev ett nyanserat 

och trovärdigt(validitet) perspektiv på hur pedagogernas upplevelse kring ämnet såg ut oavsett vilken 

skola de arbetade på. Jag valde att göra en pilotintervju där frågor noggrant sorterades och 

intervjuunderlaget omarbetades. Tanken var att pedagogerna skulle känna sig fria att svara utifrån 

sina egna tankar och känslor och inte uppleva att de blev styrda genom frågorna. De pedagoger som 

deltog var i olika åldrar med olika lång erfarenhet och bakgrund, samt från olika skolor. Detta för att se 

om det skilde sig från ett område/skola till en annan på hur pedagogerna upplevde ämnet 

problemskapande beteende och öka graden av validitet i studien. Resultatet i studien kan därför 

endast baseras på dessa pedagogers beskrivningar. Informanterna bestod utav endast kvinnor då det 

inte fanns män att tillgå. Om svaren skulle blivit annorlunda på grund av ett annat kön är dock ovisst. 

Resultatet av intervjuerna relaterar och besvarar frågeställningen samt syftet som studien innebär, 

vilket enligt Fejes & Thornberg (2015) omfattas inom begreppet validitet.  

4.6 Etiska aspekter  
 
Då det är av stor vikt vid all typ av forskning att ta hänsyn till de etiska aspekterna så har jag 

informerat om följande krav och begrepp: enligt informationskravet informerat deltagarna om deras 

uppgift gällande intervjun och förklarat att deltagandet är frivilligt och om de vill så kan de avbryta 

intervjun utan att behöva förklara varför.                                                                                    

Nyttjandekravet uppfylls genom att deltagarna meddelades att den insamlade data/ informationen för 

forskningsändamål, inte får lånas ut eller användas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga ändamål.                                                                                                                                           

Genom att använda sig utav konfidentialitetskravet så lagras och avrapporteras uppgifter om 

identifierbara personer på ett sådant vis att enskild individ inte kan identifieras av utomstående. 

Uppgifterna skall vara praktiskt omöjliga att komma åt för utomstående.                                 

Samtyckeskravet uppfylls genom att jag via mejl inhämtade undersökningsdeltagarnas samtycke via 

underskrift, samt att jag informerat om att de kan närsomhelst avbryta intervjun utan att detta får 

negativa påföljder för dem (Vetenskapsrådet, 2002).                                                                                           

I Vetenskapsrådet (2017) nämns de fyra viktiga begreppen sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och 

konfidentialitet. Sekretessuppgifter gäller endast om det finns angivet i lag, vanligtvis offentlighets- 

och sekretesslagen.  Krav på tystnadsplikt ställs på vissa kategorier av yrkesgrupper i form av etiska 

regler och lag. Tystnadsplikt gäller för all personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och 

tandvården. Anonymisering förutsätter att kopplingen mellan en bestämd individ och svar på ett 

intervjuunderlag har eliminerats så att ingen i forskargruppen eller obehöriga kan återupprätta den. 

Konfidentialitet innebär skydd mot att obehöriga får del av lämnade uppgifter, samt en allmän 

förpliktelse att inte sprida uppgifter man fått i förtroende (vetenskapsrådet, 2017). Individer som 

deltar i forskning skall enligt vetenskapsrådet (2017) skyddas ifrån kränkning och skada, 

individskyddskravet, samtidigt som en obetydlig skada inte får stå i vägen och hindra viktig forskning. 

Detta på grund utav att samhället behöver forskningen för förbättring av livskvalitet, hälsa och miljö, 

vilket informationen under forskningen kan bidra till. Forskaretiken innebär att man begränsar 

forskningsetiken till endast överväganden av etiska frågor vilka berör personerna som deltar i en 

forskning. Resonemang gällande de etiska frågorna som avser forskarens ansvar om forskningen och 

forskarsamhället i allmänhet, kallas för forskaretik (vetenskapsrådet, 2017).  

5. Resultat och analys 



 

 

Här redovisas och analyseras de viktigaste resultaten givet studiens syfte och frågeställningar. 

5.1 Erfarenheter och uppfattningar kring elevers problemskapande 

beteenden 

Inledningsvis fokuseras studiens första frågeställning, som handlade om pedagogernas erfarenheter 

och uppfattningar kring elevers problemskapande beteenden. 

5.1.1 Orsaker till problemskapande beteende 

Studiens resultat visar att pedagogerna anser att det är omgivningen som orsakar problemskapande 

beteenden. Det är inte nödvändigtvis något som eleven själv tycker är så problematiskt. Orsaken skulle 

kunna vara att personen inte förstår vad som förväntas av denne. Övriga orsaker till det 

problemskapande beteendet kan enligt pedagogerna vara en kombination av överkrav och att 

omgivningen tolkar/samspelar felaktigt; att orsaken till ett problemskapande beteende kan vara att 

eleverna inte känner sig trygga och att det saknas struktur under dagen, till exempel håltimmar eller 

ändring av aktivitet. Orsaken till problemskapande beteende kan även vara en kombination av 

överkrav och bristande struktur under dagen, vilket resulterar i att eleven blir orolig. beteendet 

resultatet av dålig miljö för eleven. För höga krav som inte är rimliga påverkar eleven negativt och 

detta leder till de kritiska situationerna, som uppstår enligt pedagog 6 på att eleven känner en 

frustration över för höga krav. Eleven förstår inte sammanhanget och då uppstår problem. Det kan 

även vara brist på struktur som ska gälla för dagen och aktiviteterna kanske inte löser av varandra i 

den takt de borde, vilket resulterar i att det finns för mycket utrymme för att det ska bli bråk elever 

emellan. 

Pedagog 7 tycker att det problemskapande beteendet uppstår när eleven får orimliga krav på sig eller 

på grund utav omgivningen. Annat kan vara när eleven inte förstår det sociala sammanhanget och inte 

heller förstår vad som förväntas i situationen. Det problemskapande beteendet uppstår när 

förväntningarna på eleven blir för höga och dålig struktur på dagsschemat samt vid aktivitetsbyten. 

Ibland är det svårt att få kontakt menar pedagog 8 och då blir det lätt kommunikationsfel som leder till 

frustration hos eleven. 

Pedagog 1 tycker vidare att bemötandet utav beteendet skall vara respektfullt, inte aggressivt eller 

anklagande. Det ska finnas en vilja som pedagog att förstå varför beteendet uppstår och en vilja att 

hjälpa, samt att använda sig utav lågaffektivt bemötande i första hand. Pedagog 1 uttrycker att man 

behöver även hitta orsaken till beteendet för att kunna hjälpa på rätt sätt. Det är trots allt även 

pedagogerna som ska öka förståelsen för vad som händer och inte bara den personen som har ett 

problemskapande beteende. De konsekvenser som kan uppstå för eleven som uppvisar ett 

problemskapande beteende är enligt pedagog 1, att kamraterna blir rädda, att eleven straffar ut sig, 

klarar inte av skolan och stannar hemma vilket resulterar i att eleven inte får betyg. 

Gällande hur man skapar en god relation till eleven, svarar pedagog 1 att man behöver skapa en god 

relation till alla elever, men en del lite mer än andra. Man behöver ta sig tid att prata med eleven och 

prata om hur denne vill ha det i skolan, använda kartläggningsmaterial kring det. Fortsättningsvis 

beskriver pedagog 1 att det är viktigt att prata om annat än skolan, till exempel fritidsintressen, musik, 

film för att visa att man är intresserad av eleven. 

Det är bra att förklara för eleven att man vill väl och att eleven ska nå så långt som möjligt, samt göra 

upp en plan tillsammans för hur skolarbetet skall se ut. De pedagogiska metoderna i skolan som 

pedagog 1 arbetar med är lågaffektivt bemötande och att arbeta bort vissa hinder genom att ha 

struktur, regler, schema och vara förutsägbar, samt att ha kontroll och uppvisa ett lugn. För att 

förebygga arbetet med problemskapande beteende svarar pedagog 1 att det är viktigt att samtala med 



 

 

eleven, prata med dennes föräldrar där struktur och förutsägbarhet är viktiga faktorer. Man kan även 

med fördel enligt pedagog 1, använda sig utav hemliga tecken där eleven kan visa att det är på väg att 

bli besvärligt och få hjälp i rätt tid. 

De situationer som kan upplevas vara svåra att hantera enligt pedagog 1, kan vara när eleven skriker 

och agerar ut genom att kasta saker, vara verbal och hotfull, speciellt om det är andra elever i 

närheten. De gånger som de kritiska situationerna upplevts som positiva är när pedagogen känner 

eleven såpass bra att man ser vad som är på gång och kan förebygga det, ibland genom att avleda eller 

genom att avbryta en aktivitet. Ibland bara genom att få undan andra elever innan det blir kritiskt och 

man kan behålla lugnet. Enligt pedagog 1 så uppstår de kritiska situationerna mer i vissa fall än andra 

och då kan de bero på att det blir personalbyte, vid avbrott av aktivitet eller när kraven blir för höga. 

5.1.2 Samspel 

Enligt pedagog 2 så är orsaken till problemskapande beteende en kombination av överkrav och att 

omgivningen tolkar/ samspelar felaktigt. Vid bemötande av beteendet skall man enligt pedagog 2, 

allvarligt fundera över för vem är det ett problem? För pedagogen eller eleven? Och utifrån det 

ställningstagandet göra en handlingsplan helst tillsammans med eleven. Det ses som oerhört viktigt att 

personalen kan ta ett steg tillbaka från sina egna behov och åsikter och att lugnet behålls. Personal ska 

inte elda på med egna känslor och skapa arenan. De konsekvenser som pedagog 2 anser kan drabba 

eleven med problemskapande beteende är, att de kan få svårigheter i sociala sammanhang då de 

blottar sig på ett sätt som gör dem sårbara. De kan till exempel bli filmade av andra elever och då 

känna sig utanför och utsatta. 

De viktigaste när man skapar en god relation till eleven är enligt pedagog 2, att man är ärlig. Att man 

står för det man säger och lovar, samt att man är tillgänglig och lyhörd. Pedagogiska metoder som 

används i arbetet är tydlighet, att bibehålla ett lugn, agera avledande, att man använder sig av 

bildschema så det blir tydligt vilken typ av aktivitet som skall genomföras och hur lång tid det ska ta. 

Att förebygga i arbetet är viktigt och detta görs genom att eleven förstår vad som ska hända, förstår vad 

som förväntas av denne, att kraven är rimliga och nåbara vilket ger en känsla av trygghet. 

Gällande kritiska situationer som är svåra att hantera, uttrycker pedagog 2 att om hon befinner sig i en 

miljö där hon inte känner sig trygg, så krävs det inte mycket för att hetsa upp sig, då andra kanske 

påpekar hennes eller elevens sätt. Exempel på en kritisk situation där pedagog 2 upplevde att det blev 

en positiv vändning var när en elev upplevde att hon hade gjort bort sig och försökte hålla ansiktet 

genom att bli utåtagerande, så lyckades hon samspela med eleven som lade all fokus på pedagogen 

istället som kunde avleda henne från själva situationen som uppstått som pinsam för eleven. 

Pedagog 2 avslutar med att uttrycka vikten av att hålla på ramar och struktur för eleverna då detta 

annars kan resultera i kritiska situationer om eleven känner sig otrygg i miljön eller med personal, för 

mycket krav och för lite ork. Det är pedagogens/personalens roll att se till att eleverna klarar sig 

genom dagen. 

Pedagog 3 upplever att orsaken till ett problemskapande beteende kan vara att eleverna inte känner sig 

trygga och att det saknas struktur under dagen, till exempel håltimmar eller ändring av aktivitet. 

Eleven bör bemötas med respekt och inte känna sig anklagad för att den reagerar. Detta sker med ett 

lugn hos pedagogen, som inte på något sätt ska lägga in sina egna känslor och bli upprörd i situationen 

då det kan förvärra. Konsekvenser för det problemskapande beteendet kan vara att eleven utelämnar 

sig och sina känslor helt öppet för andra elever, och det då kan bli en obalans i det sociala 

sammanhanget och eleven kan känna sig mer sårbar för vad andra tycker och agerar. Det kan även bli 

att eleven som har ett problemskapande beteende känner sig utanför då andra drar sig undan 

henne/honom. 



 

 

För att skapa en god relation till eleven enligt pedagog 3, så är det på samma sätt som man gör till alla 

människor. Man bygger upp ett förtroende genom att visa att man är ärlig och att man vill personen 

väl. Man lyssnar och visar att man finns till i alla situationer som kan uppstå. Man visar ett intresse i 

personen och samtalar. Enligt pedagog 3 är de pedagogiska metoder som används vid 

problemskapande beteende, ett lågaffektivt bemötande där man behåller sitt lugn och att man står fast 

vid det man sagt för att ge en känsla utav trygghet. 

Det förebyggande arbete som sker kan enligt pedagog 3 vara att man har en aktiv dialog med 

föräldrarna, så de förstår vad de behöver arbeta med gällande deras barn. Många gånger har 

föräldrarna svårt att se sina barns brister/hinder utan skyller på andra eller andra saker. Att man ger 

eleven tydliga instruktioner vad som förväntas och att det är nåbara mål/krav. 

Pedagog 3 uttrycker att det finns tillfällen som är svårare att hantera. Dessa är när pedagogen inte själv 

känner sig trygg i miljön och det blir en hotfull stämning. Det blir då lättare att den kritiska situationen 

trappas upp då det blir svårare för pedagogen att hantera sin egen känsla och bibehålla ett lugn. 

Kritiska situationer som däremot upplevs som bra enligt pedagog 3, är när eleven tillsammans med 

pedagogen lyckats bryta en möjlig kritisk situation innan den skett och att eleven själv vill samtala om 

det efteråt och känner att det gick bra och att han/hon är glad att det inte blev något problem utav det. 

Pedagog 3 avslutar med att uttrycka att hon upplever att de kritiska situationerna uppstår oftast när 

eleven upplever att kraven är för höga eller att det sociala samspelet brister. 

5.1.3 Överkrav 

Enligt pedagog 4 så kan orsaken till problemskapande beteende vara en kombination av överkrav och 

bristande struktur under dagen, vilket resulterar i att eleven blir orolig. Bemötandet är a och o enligt 

pedagog 4. Man ska alltid ha ett bra bemötande och få eleven att känna sig sedd och trygg. Man 

använder sig utav ett lågaffektivt bemötande vilket oftast lugnar eleven och motverkar en kritisk 

situation enligt pedagog 4. De konsekvenser det problemskapande beteendet kan föra med sig anser 

pedagog 4, kan vara att det sociala sammanhanget kan upplevas som svårt för eleven. Eleven kan 

känna ett utanförskap då förståelsen från de andra eleverna inte alltid finns och de drar sig undan 

eleven med det problemskapande beteendet. 

Att skapa en god relation med eleven gör man bäst genom att prata och umgås med eleven uppger 

pedagog 4. Pedagogerna skall arbeta för att få vinna ett förtroende hos eleven så att denne känner sig 

bekväm och trygg med att vända sig till pedagogen om den upplever sig behöva hjälp. De metoder som 

används vid ett problemskapande beteende är enligt pedagog 4 lågaffektivt bemötande där pedagogen 

visar ett lugn och står fast vid vad som sägs och inte börjar vackla i sitt agerande. Även att arbeta 

förebyggande i form av att visa planeringen som gäller under dagen för att eleven ska känna vilka krav 

som förväntas och kunna få känna att kraven är rimliga. 

Att arbeta förebyggande är enligt pedagog 4 jätteviktigt. Detta ska framför allt göras med elevens 

föräldrar, där man har tät kontakt och informerar vad som sker i skolan och hur föräldrarna kan 

påverka på fritiden för att underlätta arbetet i skolan. Ofta skyller föräldrarna på skolpersonal när det 

är problem istället för att ta eget ansvar som föräldrar och inse att det inte behöver vara en kamp utan 

snarare ett samarbete för eleven/ barnet, säger pedagog 4. En kritisk situation som kan upplevas svår 

att hantera är när situationen känns ohållbar och man som pedagog börjar känna oro över att inte 

kunna hantera situationen. Man kan känna sig hotad och bli rädd och då är det svårt att förhålla sig 

lugn inuti. Detta kan resultera i att det blir en svårare utgång än nödvändigt, men vad ska man göra? 

Man är inte mer än människa och visst blir man rädd ibland uttrycker pedagog 4. 

En kritisk situation som pedagog 4 upplever att hon hanterade bra var när det var personalbyte och 

eleven med problemskapande beteende gjorde tecknet som de kommit överens om tillsammans, då 

eleven började känna oro och visade att han behövde hjälp med att hantera situationen och pedagog 4 



 

 

kunde ingripa i tid och lyckades undvika en kritisk situation. Pedagog 4 anser att kritiska situationer 

uppstår mer tydligt i vissa sammanhang, exempelvis när det är personalbyte eller om det sätts för höga 

krav på eleven och denne inte klarar att reda ut det och då börjar agera ut i affekt. Det handlar då om 

att eleven inte förstår vad som förväntas och indirekt ropar på hjälp, enligt pedagog 4. 

Enligt pedagog 5 så är det problemskapande beteendet resultatet av dålig miljö för eleven. För höga 

krav som inte är rimliga påverkar eleven negativt och leder till de kritiska situationerna. Bemötandet 

är viktigt uttrycker pedagog 5, då relationen elev och pedagog börjar där. Man ska bemöta alla på 

samma sätt och ha en grundtrygghet i sig själv som man förmedlar. Konsekvenser för det 

problemskapande beteendet anser pedagog 5, handlar om att eleven får svårigheter att klara av 

skolgång och ta del av det sociala sammanhanget med de andra eleverna, då de upplever eleven med 

det problemskapande beteendet som störande och lite skrämmande. Eleven känner då ett utanförskap 

och där är det viktigt att pedagogerna i skolan agerar snabbt genom att få in eleven i gemenskapen 

igen, uttrycker pedagog 5. 

5.1.4 Bygga relationer 

Att bygga en bra relation med eleven gör man genom att samtala om allt och samtidigt vara lugn. Man 

bör vara lugn i sättet att tala och även i sitt kroppsspråk, då kroppsspråket säger mer än ord enligt 

pedagog 5. Hon uttrycker även hur viktigt det är att man är tydlig vad man menar så eleven inte 

missuppfattar något då detta lätt ”ställer till det ”. De pedagogiska metoderna som pedagog 5 använder 

sig utav är lågaffektivt bemötande, där hon förhåller sig lugn i varje situation och försöker tala eleven 

till rätta. Detta kan ta tid men det är så man gör uttrycker pedagog 5. Om man ska lyckas förebygga de 

kritiska situationerna enligt pedagog 5, så måste man ha en god relation med eleven vilket innebär att 

eleven känner en trygghet och tillit till pedagogen. Man behöver som pedagog även ha en bra relation 

till föräldrarna, vilket inte alltid är så lätt enligt pedagog 5, men det är en förutsättning för att komma 

framåt med eleven i skolan. Många elever sköter sig bättre i skolan än på fritiden och det visar på att 

det saknas kunnande om elevens behov på hemmaplan uttrycker pedagog 5. 

En kritisk situation som kan vara svår att hantera enligt pedagog 5, kan vara om intensiteten i 

situationen höjs och det är fler elever inblandade som behöver få hjälp och man inte räcker till. Eller 

om det är annan personal som lägger sig i och inte har samma relation till eleven. Då kan situationen 

lätt spåra ur enligt pedagog 5. När en elev med problemskapande beteende hamnar i en kritisk 

situation och behöver hjälp och vänder sig till pedagogen som hjälper denne så byggs relationen mer 

och den blir starkare. Detta gör att tilliten ökar dem emellan och nästa kritiska situation gör det 

enklare. Det bästa är ju att eleven själv efter situationen, kommer vill prata om vad som hände, detta 

händer faktiskt ganska ofta berättar pedagog 5. De kritiska situationerna uppstår oftast när det 

kommer ny personal som eleven inte känner så väl eller när förväntningar och krav blir för höga på 

eleven. 

De problemskapande beteende som uppstår beror enligt pedagog 6 på att eleven känner en frustration 

över för höga krav. Eleven förstår inte sammanhanget och då uppstår problem. Det kan även vara brist 

på struktur som ska gälla för dagen och aktiviteterna kanske inte löser av varandra i den takt de borde, 

vilket resulterar i att det finns för mycket utrymme för att det ska bli bråk elever emellan. Eleven ska 

alltid få ett bra bemötande. Man ska som pedagog visa att man är intresserad och vill lyssna på vad 

eleven har att säga. Har man ett dåligt bemötande blir det svårt att fånga upp elevens tillit och därmed 

svårare att förhindra de kritiska situationerna. Bemötandet ska vara lika respektfullt som till vilken 

människa som helst anser pedagog 6. 

Det problemskapande beteendet kan orsaka konsekvenser genom att eleven blir ”uthängd” av de andra 

eleverna, vilka väljer att dra sig undan eleven med det problemskapande beteendet. Det sociala 

samspelet kan bli lidande och effekten kan bli långvarig. För att få en bra relation med eleven måste 

man enligt pedagog 6, umgås och prata med eleven, mer än med de övriga eleverna. Detta för att 



 

 

eleven med det problemskapande beteendet lättare ska kunna be om hjälp på olika vis och känna tillit. 

Ibland kan eleven äta tillsammans med pedagogen i ett eget rum där omgivningen är lugnare och de 

kan samtala lättare. De pedagogiska metoder som används är lågaffektivt bemötande så långt det går. 

Ibland kanske situationen gått för långt och man kan behöva ta i lite mer med ord och ibland fysiskt 

för att få ett stopp på bråket som kan ha uppstått. Viktigt är dock att man står fast vid det man säger i 

situationen så eleven känner trygghet. 

Ett förebyggande arbete för problemskapande beteende anser pedagog 6 innebär att man arbetar upp 

en bra struktur som ska gälla under skoltiden. Som pedagog behöver man arbeta med att leta efter de 

orsaker som påverkar till att det problemskapande beteendet uppkommer. Man kan försöka avleda en 

kritisk situation genom att föreslå en stunds ro genom att spela spel, pyssla tillsammans eller att ta en 

promenad. Oavsett vad man gör ska eleven känna att kraven som sätts inte är för höga. Förebyggandet 

av beteendet behöver även inkludera föräldrarna så de förstår de kritiska situationerna och hur de ska 

hantera dessa hemma. I de flesta fall så samarbetar föräldrarna men det finns fall där det inte går att 

samarbeta alls på grund av olika kulturskillnader i synen på uppfostran eller inget intresse helt enkelt, 

berättar pedagog 6. 

En kritisk situation som kan vara svårhanterlig är om man som pedagog känner sig utsatt själv och 

inte kan hålla lugnet. Det kan bero på den miljön man befinner sig i känns obekväm och då tappar 

kontrollen över situationen. Det blir alltså lättare att agera mer känslosamt istället för att använda sig 

av sina pedagogiska metoder, uttrycker pedagog 6. Resultatet blir då oftast mer negativt än positivt i 

dessa lägen. En kritisk situation som blev bra var när en elev med problemskapande beteende kunde 

med pedagogens hjälp avbryta situationen innan den eskalerade. Detta skedde när eleven upplevde sig 

provocerad av annan elev. Då vände sig eleven som redan var i affekt och sökte blicken som ett rop på 

hjälp hos pedagogen och fick hjälp direkt. Det kan ses som att det finns en tillit och att man har en bra 

relation elev och pedagog enligt pedagog 6. Pedagog 6 anser att kritiska situationer uppstår ofta när 

det är annan personal än den vanliga eller vid raster som inte är aktivitetsstrukturerade, samt vid för 

höga krav eller brist på energi. 

Pedagog 7 tycker att det problemskapande beteendet uppstår när eleven får orimliga krav på sig eller 

på grund utav omgivningen. Annat kan vara när eleven inte förstår det sociala sammanhanget och inte 

heller förstår vad som förväntas i situationen. Ett gott bemötande är jätteviktigt enligt pedagog 7. I 

mötet lyssnar man in eleven och försöker hitta vägar för att nå dennes tillit. Bemöt eleven med respekt 

och var inte aggressiv eller anklagande. Det problemskapande beteendet bör bemötas lågaffektivt i 

största mån genom att pedagogen är lugn i situationen utan att visa egna känsloyttringar. Allt 

problemskapande beteende har en orsak och sociala samt kommunikativa förmågor påverkar i högsta 

grad och därför är det extra viktigt att försöka ta reda på vad som orsakar problemskapande beteende 

hos elever. Vet du orsaken kan du också hjälpa uttrycker pedagog 7. 

Problemskapande beteende kan få konsekvenser på så sätt att eleven får svårt att följa de sociala 

samspelen och därmed drar sig undan och är mer själv. Då är det viktigt som pedagog att fånga upp 

och stötta eleven tillbaka till gemenskapen. Andra konsekvenser kan vara att skolgången blir påverkad 

negativt och betygen blir sämre samt destruktiva beteende kan utvecklas. Man kan skapa en god 

relation till eleven på olika vis enligt pedagog 7. Bra är om man kan prata om elevens intressen och 

visa sig intresserad för vad eleven har att säga. Ta promenader och byta miljöer tillsammans är positivt 

då man bygger upp förtroende på olika platser. Försöka att få eleven att skratta och må bra i 

pedagogens närhet är till stor hjälp vid de kritiska situationerna, då man kan använda sig utav den 

humor man har byggt upp tillsammans för att få situationen att klinga av. 

Pedagog 7 berättar att hon använder sig utav lågaffektivt bemötande som pedagogisk metod och att 

detta fungerar bra. Hon berättar vidare att hon arbetar bort hinder genom att ha tydliga regler och 

struktur samt att vara förutsägbar. Elever med problemskapande beteende har ofta ett visst mått av 

inflexibilitet och har svårare att ställa om sig lika fort som andra elever. Detta kan man ofta märka vid 



 

 

raster eller när man ska växla till annan aktivitet, då eleven enligt pedagog 7 behöver lite mer tid för 

förändringen. Förebyggande arbete för problemskapande beteende kan innebära strukturerade raster 

och aktiviteter under skoldagen, rutiner, att ha en dialog kring eleven med föräldrarna och få dem att 

bli mer involverade. I de flesta fall så har ju skolpersonal en expertis som föräldrarna inte har inom 

ämnet och man vill att elevens fritid också hanteras på ett pedagogiskt sätt så vardagen i allmänhet blir 

lättare för eleven. Att man sätter upp rimliga krav och att de upplevs nåbara, samt att försäkra sig om 

att eleven förstår vad som förväntas utav denne. 

Pedagog 7 berättar om en kritisk situation som hon upplevt som negativ, vilken var när hon skulle 

agera med lågeffektivt bemötande men detta påverkades utav att annan personal la sig i och försökte 

hjälpa till, vilket resulterade i att eleven blev ännu mer i affekt och utåtagerande. Situationen lugnade 

ner sig till slut men kunde hanterats annorlunda. Pedagog 7 upplevde att hon i det tillfället blev 

känslosam och hade svårt att stänga av sina känslor. Hon fortsätter och berättar om en kritisk 

situation där utgången blev bra (vilket de oftast blir) där eleven gjorde ett tecken till henne som de 

hade kommit överens om tidigare skulle användas när det börjar kännas jobbigt för eleven. På så sätt 

så hanterades situationen med att pedagogen snabbt tog med sig eleven ut och gick för att prata. De 

kritiska situationerna kan enligt pedagog 7 uppträda när eleven inte klarar de krav som sätts, 

personalbyte eller när det är byte av aktivitet. 

5.1.5 Brist på struktur 

Pedagog 8 tycker att det problemskapande beteendet uppstår när förväntningarna på eleven blir för 

höga och dålig struktur på dagsschemat samt vid aktivitetsbyten. Ibland är det svårt att få kontakt 

menar pedagog 8 och då blir det lätt kommunikationsfel som leder till frustration hos eleven. Det 

problemskapande beteende bör bemötas med lågaffektivt bemötande där pedagogen förhåller sig lugn 

och är tydlig i sitt agerande, samtidigt är det viktigt att inte ge med sig utan istället visa att eleven inte 

styr situationen. Även om man själv känner sig upprörd eller arg så ska man försöka att inte lägga över 

dessa känslor på eleven då detta bara triggar beteendet enligt pedagog 8. Det problemskapande 

beteendet kan ge konsekvenser i form av socialt utanförskap då andra elever kan göra sig lustiga på 

eleven med det problemskapande beteendets bekostnad och vanligt är att eleven drar sig undan och är 

mer för sig själv eller stannar hemma från skolan. Händer även att eleven blir filmad med mobil efter 

att ha provocerats utav andra elever och blir därmed mer sårbar. 

En god relation skapas när man samtalar. Ett bra alternativ till att få kontakt är att ta promenader med 

eleven utanför skolområdet och prata om allt möjligt som inte rör skolan för att successivt komma 

tillbaka till faktorerna som spelar in under skoldagen. Man visar ett intresse för vad eleven gör på 

fritiden samt vad han/hon tycker om i skolan. I samtalet kan man också prata om hur viktigt det är att 

eleven alltid kan känna att den kan få hjälp hos pedagogen i fråga och man kan utveckla egna signaler 

som eleven kan visa pedagogen utan att andra elever förstår dess innebörd. Detta för att motverka att 

en kritisk situation uppstår. 

Pedagog 8 berättar att hon använder sig utav lågaffektivt bemötande vid problemskapande beteende. 

Hon försöker vara lugn och inte visa egna känslor vilket kan vara svårt ibland. Om man visar att man 

är arg på eleven genom att skälla, höja rösten eller upprepa det krav som ställts så ökar bara 

intensiteten och situationen riskerar att förvärras. Det man behöver göra enligt pedagog 8 är att backa 

istället för att gå mot eleven då fysisk kontakt och närhet endast ökar intensiteten eller att själv sätta 

sig ner på golvet eller en stol så eleven känner att du är lugn. 

Att arbeta förebyggande mot problemskapande beteende anser pedagog 8 är att alltid använda sig av 

struktur. Raster som är oplanerade eller aktiviteter som inte avlöser varandra på ett bra sätt ökar 

risken för att situationer skall uppstå. Även att tidigt tala om vilken personal som arbetar och när 

denna kommer påverkar tryggheten positivt hos eleven. Elevens föräldrar behöver vara delaktiga i hur 

det problemskapande beteendet hanteras i skolmiljö för att kunna införa samma förhållningssätt i 



 

 

hemmet. Detta för att eleven ska få känna en känsla av sammanhang under hela dagen, samt att det 

blir enklare för eleven att hantera sin skolgång. En kritisk situation som pedagog8 berättar om i 

intervjun är när hon hamnade mitt i ett bråk mellan två elever och upplevde att hon inte hade någon 

kontroll för att hon själv tyckte det var hotfullt. Hon agerade till slut i affekt själv och det resulterade i 

att situationen blev mer intensiv och hon fick ta emot ett flertal slag mot kroppen innan hon fick 

situationen avhjälpt utav kollega som kom och hjälpte till. 

En annan situation som i motsats till den tidigare fick en positiv vändning, var när en elev hade fått en 

uppgift av en lärare som eleven kände att den inte förstod så kom eleven till pedagogen och sa att han 

vara nära ett utbrott och ville ut och gå direkt med pedagogen. Detta berättar pedagog 8 kändes bra i 

hjärtat då det blir ett bevis på att man har fått ett förtroende från eleven. 

Pedagog 8 avslutar intervjun med att berätta att hon upplever att de kritiska situationerna uppstår när 

eleven inte förstår vad som förväntas på grund av för höga krav, eller vid personalbyte samt dålig 

struktur på dagen, blir ofta bråk på raster som inte är strukturerade. 

5.2 Att bemöta elever som visar problemskapande beteenden 

Här följer de resultat och analyser som handlar om studiens andra frågeställning, hur pedagogerna 
handskas med problemskapande beteenden.  

5.2.1 Strategier 

Samtliga pedagoger i grundskolan anser att förebyggande arbete är viktigt. En strategi för förändring 

är att få med sig föräldrarna. Att få dem mer engagerade och införstådda i vad eleven behöver i skolan 

och det behov den uttrycker. Ställa frågor till föräldrarna om vad deras barn har för starka sidor och 

positiva egenskaper så de inte bara hör och får till sig det negativa som händer. Flertalet pedagoger 

använder sig av mindre grupper där eleverna/eleven kan få arbeta mer ostört, samt att pedagogen 

fångar elevernas uppmärksamhet bättre och skapar därmed ett lugn i rummet. 

För att underlätta för eleven finns det genomtänkta klassrumsplaceringar och tydliga regler för vad 

som gäller i klassrummet. Att beskriva för eleven vilken aktivitet som ska ske och vad som förväntas av 

eleven förebygger så de kritiska situationerna minskar, samt att eleven upplever att han kan klara av 

dessa krav som sätts på honom. Struktur och förutsägbarhet skapar en känsla av trygghet enligt 

samtliga pedagoger i grundskolan. Pedagogerna anser att utgångspunkten ska vara det som uppfattas 

som elevens problematik och öva på de kognitiva förmågorna och använda hjälpmedel/verktyg för att 

ge eleven större möjligheter för att kunna utvecklas. Enligt pedagogerna bör det problemskapande 

beteendet minska eller upphöra, om eleven får öva på sina förmågor/kunskaper och får hjälp med 

strategier att hantera de problematiska situationerna. Samspelet genom de rätta strategierna ökar 

möjligheterna till ökad förståelse hos båda parter. Lärande sker ständigt i varje händelse, samtal samt 

handling (Säljö, 2010). För att få eleven att utvecklas och att nå det mål som satts upp, har pedagogen 

en central roll i lärmiljön vilket genomsyras av det intresse och engagemang de visar i sin roll. 

5.2.2 Orsak och verkan 

I de intervjuer som gjorts så beskriver pedagogerna att orsaker till ett problemskapande beteende kan 

vara när eleven upplever för mycket krav eller inte känner sig trygg. Eleven kan uppleva att den inte 

förstår vad som förväntas av honom/henne och känna sig orolig över att klara av förväntningarna. 

Eleven kan börja kasta saker, bli utåtagerande både verbalt och fysiskt och kan skada både sig själv och 

andra under situationen. Samtliga pedagoger menar att deras bemötande till det problemskapande 

beteendet påverkar eleven i stor utsträckning. Pedagogerna anser samtliga att för att kunna förbättra 

bemötandet och att öka förståelsen för eleven, så är det viktigt att ha så stor kunskap om 

problemskapande beteende som möjligt. De anser att problemet är att många elever idag blir 



 

 

felbehandlade och personal som arbetar med dem har för lite erfarenhet samt kunskap om att bemöta 

på rätt sätt. 

Pedagogerna är enade i att om eleverna inte får rätt hjälp i ett tidigt skede riskerar de att fortsätta sitt 

beteende i vuxen ålder, vilket många gånger resulterar i destruktiva mönster vilka är svåra att bryta för 

den drabbade. Barnens färdigheter kan behövas utvecklas, exempelvis kan de ha svårt att läsa av 

andras känslor och då få svårt med det sociala samspelet. Samtliga pedagoger tycker att det är centralt 

med att möta eleverna på samma sätt varje dag för att skapa trygghet för eleverna. Grundskolans 

pedagoger strävar efter kontinuitet och rutiner i verksamheten. De anser även att det är viktigt att få 

med sig föräldrarna i problematiken så de blir medvetna om beteendet hos eleven. Ofta så saknar 

föräldrarna förståelse för problematiken och det blir en långdragen process för pedagogen att hitta 

alternativa vägar till både förståelse och samarbete. En annan aspekt som pedagogerna är enade om är 

att det är viktigt att fråga hur eleven tänkte när en kritisk situation uppstått eller vad eleven kunde 

gjort annorlunda och inte använda sig av varför och vara anklagande. Det anses som viktigt att göra 

skillnad på sak/ handling och person och det hjälper många gånger att förklara att det eleven gjorde 

var inte bra då resultatet blev som det blev och samtidigt ge alternativ till bättre handlande. 

5.2.3 Skyddsfaktorer 

Det finns en tydlig röd tråd hos pedagogerna i att ha ett lugn i varje kritisk situation som uppstår. 

Detta för att lugna både eleven som agerar och de övriga eleverna som kan bli oroliga i samma 

situation. Det som flera pedagoger uttrycker är att det kan upplevas som svårt att hantera en situation 

med att vara lugn om de själva inte känner sig trygga i miljön och därmed låter egna känslor tränga 

igenom. Att kommunicera på rätt sätt och göra sig förstådd åt båda hållen är en förutsättning för all 

typ av utveckling. Att alla barn inte har samma bakgrund, språkmässigt, kan försvåra arbetet och det 

krävs mer engagemang/arbete för att detta skall fungera. Eleverna har olika förutsättningar för att 

klara skolan och olika behov vilka vägs in vid inlärningen. Pedagogerna är rörande överens om att de 

skyddsfaktorer som påverkar till det positiva är rutiner, tydlighet, struktur, kontinuitet, lyhördhet 

inför elevens behov, samt tydligt ledarskap och regler. 

5.2.4 Hinder och möjligheter 

Man belönar aldrig ett dåligt uppförande men däremot så uppmuntrar man det som görs bra. Detta 

uttryckte samtliga pedagoger och verkar vara lite av ett motto i arbetet. Att eleven inte alltid uppför sig 

på ett önskvärt sätt och hamnar i kritiska situationer belönas inte men döms heller inte. Eleven ska få 

uppleva att det finns möjligheter till förbättring och utveckling, samt hitta en förståelse för de hinder 

som kan komma att stå i vägen. Möter eleven något hinder och misslyckas är pedagogerna eniga i att 

man aldrig säger till eleven att, nu gjorde du fel, eller att man pratar om det negativa. Istället lyfter 

man det man kunde gjort annorlunda för att nästa gång man provar har större möjlighet att lyckas. De 

uttryckte även att om en elev inte lyckas med de mål som satts upp så är det deras ansvar och de 

behöver hitta en annan strategi eller ett annat bemötande. 

En faktor som kan ses som ett hinder kan vara att eleverna utanför skolan får vad de pekar på eller 

aldrig får ett nej av föräldrarna, vilket blir en krock i skolan där de måste rätta sig efter de regler och 

struktur som råder där. Pedagogerna menar på att det behövs kontinuitet när man ska arbeta kring det 

problemskapande beteendet och att det även ligger ett stort ansvar på föräldrarna när det gäller den 

pedagogiska delen. För att minska hinder behöver alla delaktiga förstå vad dessa innebär så man kan 

ge eleven större möjligheter. Enligt de flesta pedagogerna så kan det tyvärr ta för lång tid innan 

föräldrar blir kontaktade utav skolan för att deras barn är i behov av ytterligare hjälp. Detta ses som ett 

hinder för utveckling och något som bör arbetas mer med. 

Det finns dock möjligheter för en elev med problemskapande beteende att få andrum i olika form, ett 

exempel kan vara att eleven får ta rast tillsammans med pedagogen vid tider som inte ligger inom de 



 

 

vanliga ramarna. Detta för att eleven skall få lite lugn och ro för att orka med. En annan möjlighet är 

att få ett annat arbetsrum där eleven kan slippa bli störd och få lugna sig, och där få använda Ipad eller 

att få arbeta med datorn. 

5.3 Sammanfattande faktorer 

I figuren nedan visas det hur olika faktorer sammankopplas med det problemskapande. 

 

Riskfaktorer:                                                                                                                               Orsaker: 

Bristande struktur och elevfokus                                                                                                      Bristfällig kommunikation 

Dåligt förebyggande arbete                                                                                                              Stress, frustration och otrygghet 

Dåliga relationer lärare-elever                                                                                                         För höga krav och förändringar 

 

Problemskapande beteende 

 

Skyddsfaktorer:                                                                                                                      Pedagogers insatser: 

Förebyggande arbete                                                                                                                      Strukturer, normer och regler 

Anpassad inlärningsmiljö                                                                                                             Människosyn och bemötande 

God kommunikation                                                                                                                      Lågaffektiva strategier 

Känsla av sammanhang 

 

Figur 1. Sammanfattning av studiens resultat avseende pedagogers erfarenheter och uppfattningar om elevers 

problemskapande beteenden i grundskolan. 

Det finns en potentiell möjlighet att de eleverna som inte får det den hjälp som de behöver i rätt tid, 

kommer att utveckla, ätstörningar, depression, svårt med gränssättning samt relationsproblem. 

De barn som har ett utåtagerande beteende och inte får stöd av omgivningen hamnar många gånger i 

gängproblematik där de får försvara sig genom att slåss eller att använda tillhyggen (Folkman, 2006). 

Det pedagogerna är enade om är att ett gott bemötande är a och o. Att skapa en god relation är 

förebyggande för framtida arbete och ökar chansen att kunna bemöta problemskapande beteende på 

ett bättre sätt. Att man inte belönar ett dåligt uppförande men visar uppskattning vid gott uppförande, 

verkar alla pedagogerna vara samstämmiga om. Det förebyggande arbetet kretsar kring struktur, 

rutiner, tydlighet samt tydliga regler. Detta för att stoppa det problemskapande beteende i rätt tid och 

att undvika konfrontationer i de kritiska situationerna. Det problemskapande beteendet bör enligt 

pedagogerna bemötas med ett lågaffektivt bemötande, vilket innebär att påvisa ett lugn i situationen. 

Enligt McDonnell et al (2015) innebär lågaffektivt bemötande att man skapar förståelse för bidragande 

orsaker till utagerande beteende och i skolan är det socialt stöd med pedagogiska samt organisatoriska 

anpassningar som utgör det förebyggande arbetet.  



 

 

På fritiden behöver föräldrarna vara medvetna om hur skolan arbetar och fortsätta deras arbete för att 

underlätta för både pedagogerna och eleverna på dagtid, genom att vara uppmärksam på vad som 

orsakar de kritiska situationerna. Det är enligt pedagogerna vanligt förekommande att föräldrarna inte 

är tydliga eller bestämda med vilka regler som ska gälla även hemma, och detta skapar mer konflikter 

och förvirring för eleven. De elever som aldrig får krav på sig hemifrån upplever pedagogerna får det 

svårare att följa utvecklingen i skolan, samt hamnar i fler kritiska situationer än nödvändigt. Detta 

bekräftas i studien gjord utav författarna Fylling och Sandvin (2006), som menar man på att lärarna 

anses ha en expertis som inte föräldrarna skulle ha och detta skapar en obalans i arbetet kring eleven. 

Föräldrar förväntas vara delaktiga i arbetet med eleven men deras perspektiv kanske inte 

överensstämmer med skolpersonalens och detta leder till obalans. 

Pedagogerna anser även att det är en central aspekt att ta hänsyn till inlärningsmiljöerna för eleverna 

där de har möjlighet att kunna utvecklas i den takt de känner att de klarar av och att de själva upplever 

att det problemskapande beteendet de möjligtvis hamnar i, minskar. När ett barn hanterar en 

situation på ett sätt som fungerar för en kallas coping (Hejlskov, 2017). Det är kraven från vuxna som 

styr barnens agerande. De barn som upplever de vardagliga kraven som möjliga att hantera, uppvisar 

sällan ett svårhanterligt beteende. För att minska det problemskapande beteendet uttrycker alla 

pedagogerna att eleverna måste få rimliga krav på sig som de känner att de kan klara av att uppnå, 

samt att man använder sig av delmål som sätts upp utefter elevens förutsättningar och behov.  

Pedagogerna upplever att de är väl medvetna om vilka riskfaktorer som finns i miljön de befinner sig i 

och att de hela tiden måste tänka tre steg före eleven just för att undvika de kritiska situationerna. När 

eleven stöter på hinder och misslyckas i en situation så bemöter inte pedagogen misslyckandet utan 

talar istället om hur eleven kan hantera det på ett annat vis nästa gång och uppmuntrar till andra val 

som eleven kan använda sig utav. När inte eleven förstår vad som förväntas av denne blir eleven enligt 

pedagogerna mer utåtagerande och orolig. För att förhindra detta är det viktigt att tydliggöra regler, 

krav samt förväntningar redan från start. Pedagogerna i intervjuerna berättar om de metoder som 

används i skolan för att förhindra att konflikter bryter ut och de är samma som författarna Hejlskov 

Elvén och Wiman (2015) forskat fram och berättar om. Pedagogerna nämner också att det är viktigt att 

oavsett om elevens beteende är bra eller dåligt, ska det följas av logiska konsekvenser som ger barnet 

rätt möjlighet att göra det som förväntas av honom/henne, vilket styrks av Greene (2003). 

Pedagogerna lyfter även fram att det inte bara är eleven som påverkas i de kritiska situationerna, utan 

även hos pedagogerna kan den stress som uppkommer vara svår att hantera och i vissa fall har det 

resulterat i utbrändhet.  

6. Avslutande diskussion 

Detta avsnitt innehåller resultatdiskussion, metoddiskussion och förslag till fortsatt forskning. 

Inledningsvis diskuteras studiens valda forskningsfrågor.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med uppsatsen var att synliggöra pedagogers upplevelser, tankar och känslor kring 

problemskapande beteende i grundskolan. Hur upplever då pedagogerna det problemskapande 

beteendet och hur tänker de kring strategier samt bemötande av problemskapande beteende? 

Pedagogerna upplever att orsakerna till att de kritiska situationerna uppstår, är bland annat 

omgivningen och en kombination av överkrav och att omgivningen tolkar/ samspelar felaktigt, samt 

att eleverna inte känner sig trygga och att det saknas struktur under dagen. Samtliga pedagoger 

upplever att det är en utmaning att möta elevens behov utan att det ska bli på bekostnad av någon.  

De flesta känner en känsla av maktlöshet och frustration i de kritiska situationerna där samspelet inte 

fungerar och situationen urartar. Pedagogerna förespråkar ett lågaffektivt bemötande i samband med 

att ett barn är i affekt. Hejlskov Elvén och Sjölund (2018) styrker pedagogernas åsikter då de menar att 



 

 

metoden är effektiv i situationer där ett barn är i ett affekt-, aggression eller frustrationstillstånd. 
Metoden anses ha en lugnande effekt på barn som befinner sig i en svårhanterlig situation.  
Flera av pedagogerna beskriver hur viktigt det känns för dem att hålla sig lugna i de kritiska 

situationerna för att inte förvärra situationerna. Detta tänk styrks av Hejlskov Elvén och 

Wiman (2015) som skriver att barn kan ha svårt med att reglera sin affekt och kan dessutom vara 

känsliga för affektsmitta. Därför är det av stor vikt att den vuxna behåller sitt lugn och 

försöker kontrollera sina egna känslor.  

Enligt författaren Greene (2011) är det viktigt att förstå och ta hänsyn till barnets svårigheter. Han 

menar också att det är betydelsefullt med relationsbygge där den vuxna omgivningen 

tillsammans med barnet ska kunna lösa problemskapande beteendet och konflikter. Den 

vuxna måste få barnet att känna förtroende och tillit samtidigt som barnet måste känna 

att den vuxna lyssnar, förstår och bekräftar. Greene (2011) menar att de vuxna bör ha 

förhållningssättet att barn gör rätt om de kan istället för att ha en inställning om att barnen kan bara 

de vill. Genom ett sådant förhållningssätt kan omgivningen lättare förstå att det inte är 

motivationsbrist utan att det är förmågan som saknas.  

 

Pedagogerna har olika bakgrund såsom utbildningar, förhållningssätt och olika sätt att bemöta. De har 

med sig sina egna erfarenheter och kunskap och detta kan speglas i eleverna också, då dessa uppfattar 

olikheter i pedagogerna så kan det resultera i att en pedagog kanske upplevs vara mer tålmodig än en 

annan. Detta kan påverka till ett problemskapande beteende hos eleven när just denna pedagog arbetar 

då eleven kanske upplevs som mer provocerande. Detta kan upplevas som eleven är mer trotsig och visar 

på ett avsiktligt agerande som egentligen handlar om att den försöker förstå pedagogens gränser och 

även sina egna i deras samspel.  

Hur bemötandet blir påverkar situationen enligt samtliga pedagoger. I intervjuerna framkommer det 

att om pedagogen har en sämre dag så kan tålamodet tryta och sinnesstämningen kan föras över till 

eleven. Detta menar Hejlskov Elven (2014) är ett bristfälligt förhållningssätt vilket kan bidra till 

problemskapande beteende. 

Jag uppfattar det som pedagogerna månar om att skapa en god relation med eleverna och att bygga 

förtroende dem emellan.  Pedagogerna vill att eleverna ska känna trygghet och lugn hos dem, så de tar 

ansvar för att relationen utvecklas och att eleverna känner att de trivs. Att detta ska fungera bygger 

givetvis på att pedagogerna har både kunskap och erfarenhet, samt förmåga att praktisera detta på rätt 

sätt. För att de ska kunna få arbeta på rätt sätt krävs även att de får de resurser som de kan behöva för 

att möta det problemskapande. Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att nå så långt 

som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar(skolverket.se).  

 

Samtliga pedagoger som deltog i intervjuerna känner till metoden lågaffektivt bemötande, men 

kunskapen kring ämnet är däremot varierande. Ingen av pedagogerna har gått en specifik 

utbildning kopplat till metoden, utan har sin kunskap genom litteratur, eget intresse samt 

föreläsningar. Borde detta inte vara ett krav i rollen som pedagog? Tycker det känns konstigt att det 

inte är ett obligatoriskt krav i denna roll som pedagog att ha gått en utbildning i just ämnet, särskilt då 

du förväntas kunna agera och förstå metoder som används. Ökad kunskap i hur man kan hantera 

problemskapande beteende ger samtidigt ett bättre självförtroende i frågan. Samtliga pedagoger ansåg 

att utbildning i ämnet vore positivt och något de skulle behöva för att känna sig mindre utsatta i de 

kritiska situationerna som uppstår. Detta för att minska känslan av rädsla för att på något sätt skada 

eleven.                                                                                                                                                                         

Det problemskapande beteendet är utmanande för personalen att hantera, vilket kan skapa både oro 

samt stress. Pedagogerna är medvetna om att deras egen stressnivå påverkar eleverna. De försöker så 

gott de kan att aktivt behålla sitt lugn eller i alla fall inte visa att de är uppstressade. 

Samtliga pedagoger uttrycker i intervjuerna att de upplever sig ha blivit bättre på att ligga ett steg före 

och uppmärksamma när en elev med problemskapande beteende börjar visa tecken på 

oro och stress. I den stund detta sker börjar de avleda eleverna och använder de teknikerna de kan. 

Dock är det många tekniker inom ämnet och pedagogerna svarade lite olika under intervjuerna på hur 

de agerar i denna stund, vilket får mig att undra om de praktiserar endast de tekniker de nämner eller 



 

 

om de bara tog dem som förslag. Min tanke är att de tekniker de nämnde kanske ligger dem närmast 

att använda. Då undrar jag lite över hur det ser ut med samarbetet pedagogerna emellan. Arbetar man 

på samma sätt? Har man en slags mall/ handlingsplan för de kritiska situationerna? Detta var ingen 

fråga som var med under intervjuerna vilket är en nackdel i studien då jag hade kunnat få en bredare 

bild över just denna fråga. En annan nackdel som nämns i studien är att det endast var kvinnor som 

deltog i undersökningen och detta eventuellt kunnat gett ett bredare perspektiv på ämnet i studien.  

 
 

6.2 Metoddiskussion  

I studien har kvalitativa intervjuer använts. Genom att använda sig av kvalitativ intervju anser Kvale 

och Brinkmann (2009) att det ges större möjlighet att erhålla individers upplevelser och beskrivningar 

av olika fenomen i vardagen. Jag ansåg att det var rätt metod för studien då pedagogernas tankar och 

reflektioner kring problemskapande beteende var i fokus och dessa framhävs tydligare genom intervju 

där man tar del av både tal, tonfall och kroppsspråk. Detta gör det lättare att se om det finns mönster 

och gemensamma drag hos informanterna. En stor fördel i denna studie är att dessa beskrivningar av 

informanternas upplevelser, tankar och känslor blir starkare och tydligare vid intervju än om jag hade 

använt mig utav enkätundersökning. Frågorna som ställdes väckte mycket känslor hos respondenterna 

och kroppsspråket och tonfall utgjorde mycket av informationen jag tog emot under intervjuerna. 

Upplevde dock att intervjuerna genomfördes avslappnat och med uppriktiga svar från respondenterna. 

Det är viktigt att den som intervjuar vid intervjutillfället visar förståelse och nyfikenhet inför 

informanternas berättelser (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna tog plats i lugn miljö och 

respondenterna var förberedda på frågorna, då de fått ett mejl med vilka frågor som skulle ställas och 

frågorna i intervjun kompletterades med följdfrågor. En kvalitativ intervju är enligt Kvale och 

Brinkman(2009) en relationell process, där kunskap kring det fenomen som undersöks skapas i 

interaktionen mellan intervjuare och informant. En annan fördel var att jag utförde en pilotintervju 

med mobilen där jag hade möjlighet att redigera en av frågorna innan slutintervjuerna.  

Jag är medveten om att resultatet eventuellt hade påverkats om det funnits manliga pedagoger att 

tillgå vid intervjuerna, troligtvis hade det generat i ett bredare underlag med ökat perspektiv för 

studien. Men på grund utav att det endast fanns kvinnliga pedagoger så blev mitt underlag lite mer 

begränsat på så vis. Alla pedagoger som intervjuades hade en kunskap och ett intresse för 

problemskapande beteende samt lågeffektivt bemötande, så känner ändå att jag fick ett bra underlag 

till mitt arbete. Intervjufrågorna med öppna frågor möjliggjorde övriga följdfrågor där respondenterna 

fick möjlighet att utveckla de frågor de ville. Beskrivningar och tankar kring lågaffektivt bemötande vid 

kritiska situationer var något som alla respondenter livligt pratade om och verkade vara en faktor som 

påverkade dem starkt. Detta gällde även deras möjlighet att inkludera eleven med övriga elever när de 

kritiska situationerna avtagit. Intervjuerna spelades in först efter medgivande utav informanterna och 

då med mobil. Det tog lång tid att bearbeta muntligt tal till skrift och arbetet var ganska krävande då 

det kräver hög koncentration på inte bara tal utan tonfall. 

Syftet med studien har varit att synliggöra pedagogers upplevelser, tankar och känslor kring 

problemskapande beteende i grundskolan. Upplever att mitt empiriska underlag är i sådan omfattning 

att det besvarar studiens syfte. Svagheten i studien upplever jag var bristen på manliga pedagoger att 

tillgå för intervjuerna vilket kunnat ge ett bredare perspektiv för studien. Teori och insamlad data 

knyter an till varandra i studien, vilket jag ser som en styrka i arbetet och sammanfattningsvis 

fungerade vald metod bra för studien och jag fick in underlag som var relevant för studiens ändamål. 

6.3 Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning inom ämnet behövs för att nå ut med rätt kunskap till hjälp för alla barn som 

kämpar för att lösa sin vardag så gott de förmår. Efter denna studie skulle jag önska att det gjordes 



 

 

observationer över hur pedagoger och lärare faktiskt praktiserar sina kunskaper gällande lågaffektivt 

bemötande för barn med problemskapande beteende. Under studiens gång har jag saknat information 

om hur barnen runt det barn med problemskapande beteende känner och upplever situationen. Skulle 

man kunna forska mer där genom att intervjua barnen som står bredvid för att få ett mer 

helhetsperspektiv? Det är stort fokus på det problemskapande beteendet men vad händer samtidigt 

hos barn med icke-problemskapande beteende i situationerna?                                                                    

Enligt Hejlskov(2017) kan barn utveckla oönskade beteende om de av olika orsaker inte klarar av att 

möta de förväntningar och krav som vuxna ställer på dem. En ide`vore att man utbildade även 

föräldrar inom lågaffektivt bemötande, då denna metod oftast bara praktiseras på skoltid men behövs 

likväl på fritiden. Det hade gynnat alla parter och framför allt barnet. Fortsatt forskning utifrån 

studiens syfte och frågeställningar kan med fördel genomföras i kommuner landet runt för att få ett 

brett perspektiv inom ämnet och då också fånga upp det manliga perspektivet som inte kom med i 

denna studie. 
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Bilaga 1  

Informationsbrev 

Hej! 

Mitt namn är Marlene Domeij och jag arbetar som pedagog. Jag läser kandidatexamen med inriktning 

pedagogik. I min utbildning ingår det att skriva ett individuellt examensarbete och jag vill att min 

uppsats ska belysa de problem som pedagogernas vardag kan innebära. En reflektion jag gjort under 

åren och vill lyfta, är problemskapande beteende, som skapar känslor för både pedagogen och för 

eleven. Dessa situationer upplevs skapas av eleven som inte kan hantera situationen utan är i behov av 

hjälp.  

Det är vanligt förekommande händelser inom skolan och jag är intresserad utav vad pedagogerna 

känner inför detta och hur de upplever det. Jag skickar detta informationsbrev till varje pedagog som är 

tänkt delta i intervjuerna. Upplägget är en intervju på cirka 30 minuter per pedagog.  

Syftet med dessa intervjuer är att få inblick i hur pedagogerna tänker kring de problemskapande 

beteende som uppstår i skolan och hur man agerar utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Informationen 

kommer bearbetas utifrån en kvalitativ metod. Inga obehöriga kommer ta del utav informationen och 

det är konfidentialitet som eftersträvas. En provintervju utförs innan intervjuerna med pedagogerna 

tar plats. Detta för att säkerhetsställa intervjuunderlaget. 

Informanterna kommer inte som enskilda individer kunna kopplas till resultatet då detta material 

kommer att avidentifieras, samt att de som deltar i undersökningen gör detta frivilligt och kan avbryta 

när som helst utan att behöva uppge särskild anledning. 

Om det uppstår frågor kring detta informationsbrev är Ni välkomna att höra av Er på min mejladress 

så återkommer jag med svar. Godkännande av intervjuer mejlas även denna till följande adress: 

xxxxx@umu.se 

 

Med vänliga hälsningar, 

Marlene Domeij 
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Bilaga 2  

Intervjufrågor  

1.Vad anser du är orsaken till problemskapande beteende?  

2. På vilket sätt tycker du att ett problemskapande beteende skall bemötas?  

3. På vilket vis kan ett problemskapande beteende få konsekvenser för eleven?  

4. Hur anser du att man skapar en god relation till eleven? 

5. Vilka pedagogiska metoder använder du dig av vid problemskapande beteende?  

6. Vad anser du är förebyggande arbete för problemskapande beteende?  

7. Hur skulle du beskriva en kritisk situation som du kände var svår att hantera?  

8. Hur skulle du beskriva en kritisk situation som du upplevde att du hanterade bra?  

9. Kan du se att kritiska situationer uppstår i vissa sammanhang men inte i andra, i så fall på vilket 

vis?  

 

 

 


