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Sammanfattning  
 

Denna uppsatts handlar om elever som visar ett explosivt beteende d.v.s. de elever som helt 
enkelt saknar spärrar när de blir upprörda på grund av olika anledningar. Syftet med studien 
var att skapa en fördjupad kunskap om vilka strategier som de erfarna pedagogerna har stött 
på under sin yrkesverksamma tid och undersöka hur de fungerar. De forskningsfrågor jag 
kommer att söka svar på handlar om förhållningsättet hos pedagoger, som arbetar med elever 
som visar ett explosivt beteende i skolan. Studien bygger på intervjuer med tretton 
yrkeserfarna pedagoger som har kommit i kontakt med elever som visar ett explosivt 
beteende. Analysen av dessa intervjuer gav ett resultat som visar att eleverna känner sig 
upprörda för att pedagogerna inte förstår dem. De viktigaste slutsatser som kan dras av 
studien är att om vi pedagoger kan få alla elever att känna sig sedda och tar reda på var en 
elev befinner sig i sin utveckling, så kanske vi kan hjälpa flera elever att klara 
kunskapskraven. Alla elever har samma kunskapskrav och mål och det kommer vi inte undan, 
dock kan vägen dit se annorlunda ut för varje enskild individ utifrån vilka förutsättningar och 
behov eleven har.  
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Inledning 

 
Hur förhåller sig pedagoger till de elever som visar ett explosivt beteende i klassrummet? 
Lektionen är välplanerad, yrkeserfarenhet finns och ändå misslyckas vi pedagoger med en del 
elever, varför? 

Under mina yrkesverksamma år i skolan, där jag arbetat med elever som har särskilda behov 
och som resurs till några elever med explosivt beteende, så har jag insett att skolan fortfarande 
är ganska traditionell där pedagogen använder sig av katederundervisning. Målen och 
kunskapskraven står i fokus och vi pedagoger ska sträva efter att ta med hela klasser mot 
samma mål och kunskapskrav. Elever undervisas oftast utifrån samma pedagogiska mall. 
Undervisningen startas upp och sedan ska i stort sett alla elever utföra samma uppgift. Hur är 
det möjligt? Elever lär på olika sätt och befinner sig på olika nivåer, borde inte 
undervisningen ske individuellt, där alla elever undervisas utifrån sina förutsättningar och 
behov. 

Hur förhåller pedagoger sig gentemot elever som inte har samma förmåga att ta till sig 
kunskapen som de flesta av sina klasskamrater? Hur förhåller pedagoger sig till elever som 
visar ett explosivt beteende i skolan? Orsaken till det problematiska beteendet kan vara att 
dessa elever saknar den sociala förmågan att uppföra sig. Det kan till exempel handla om en 
utvecklingsförsening.  

Uppsatsen kommer att handla om de elever som visar ett explosivt beteende i skolan och de 
pedagoger som finns i deras undervisning. Vilka förhållningsätt och metoder fungerar enligt 
pedagogerna på elever som visar ett explosivt beteende? 

Med det explosiva beteendet menar jag de elever som visar upp det i problemskapande 
situationer i klassen, de elever som utmanar genom att höja rösten och protestera. Elever som 
rusar ut genom klassrumsdörren och smäller igen dörren efter sig och explosionen blir ett 
faktum. Med erfarna pedagoger menar jag de som har specifika erfarenheter av den 
problematiken som finns runt omkring de elever som visar ett explosivt beteende. 

I styrdokumenten framkommer det att grundskolan ska vara till för alla elever. Eleverna har 
rätt till att blir sedda och bemötta utifrån deras individuella erfarenheter och behov. Skolan 
ska alltså utföra undervisningen så att den passar varje enskild elev. Målet är att alla elever 
utvecklar kunskaper och förmågor i färdigheter och förhållningsätt som gagnar det sociala 
samspelet i samhället (Skolverket, Stödinsatser i utbildningen, 2014). 

 
Utifrån mina erfarenheter och observationer, som framkommit vid intervjuer, föreslår jag att 
pedagoger behöver få fortbildning i sitt förhållningsätt hur de bemöter elever som visar ett 
explosivt beteende. Det är inte att undra på att vissa elever vägrar utföra sina uppgifter då 
kraven blir för höga och lärare driver på för att eleverna ska klara sina mål och kunskapskrav. 
De eleverna som visar ett explosivt beteende blir ofta klassade som ouppfostrade barn och får 
många tillsägelser från vuxna som finns i deras närhet. Finns det strategier och redskap som 
pedagogen kan ge elever som visar ett explosivt beteende, så att alla får samma möjligheter 
till att klara skolans mål? Vilka är dessa strategier i så fall?  En skola för alla står det i 
styrdokumentet Lgr-11. Varje elev har en utvecklingspotential vars gränser ingen känner, och 
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alla elever har rätt till skolundervisning (Skolverket, Stödinsatser i utbildningen, 2014). Det 
grundläggande uppdraget skolan har är att få alla elever att känna att de är unika individer och 
har olika behov. Att jobba med elevers olikheter är en mångfald, ingen vet inga elevers 
begränsningar när det gäller kunskap och vilken utvecklingspotential de har. Pedagoger som 
jobbar i skolan är skyldiga att ge alla elever lika förutsättningar. Skolans uppdrag är att skapa 
möjligheter utifrån varje enskild individ och att få utvecklas utifrån där eleven befinner sig i 
sin egen utveckling. Vi talar om en skola för alla, där ingen ska behöva vara förlorare. Vi talar 
om hemmasittande elever och elever i skolan med ett explosivt beteende, men också om en 
skola där all befintlig personal har rätt att få den utbildning som behövs för att möta dessa 
elever.  Alla pedagoger i skolan behöver få fortbildning i sitt förhållningsätt av professionella 
och välutbildade föreläsare (Skolverket, Stödinsatser i utbildningen, 2014).  

Ross W. Greene är universitetslektor i psykologi vid Psykiatriska institutionen vid Harvard 
Medical School i USA. Han är grundaren till en CPS-metod (Collaborative Problem Solving) 
som utgår ifrån att alla elever som kan sköta sig gör det. Han menar att pedagogerna bör ge 
elever som visar ett explosivt beteende redskap och strategier så att de klarar av skolan. 
Strategierna kan se olika ut från elev till elev, några behöver tydliga instruktioner på hur de 
ska bete sig i olika situationer och andra behöver struktur och tydlighet runt omkring sig så de 
vet vilka krav som ställs. Frågan är bara hur vi ska hitta strategier till de elever som visar ett 
explosivt beteende så alla eleverna får samma möjlighet och förutsättningar att ta till sig 
kunskap som de andra eleverna. Pedagoger bör undersöka och fördjupa sig i vilket 
förhållningsätt som fungerar bäst med elever som visar ett explosivt beteende. Min 
utgångspunkt i rapporten grundar sig på Ross W. Greens förhållningsätt som han använder sig 
av till elever som visar ett explosivt beteende (W.Greene, Vilse i skolan, 2011). 
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Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet är att undersöka vilka strategier erfarna pedagoger använder i sitt förhållningsätt till de 
elever som visar ett explosivt beteende i grundskolan 

• Vilka förhållningsätt och metoder används i skolan gentemot elever som visar ett 
explosivt beteende? 
 

• Hur jobbar erfarna pedagoger förebyggande med elever som visar explosivt beteende? 
 

• Vilka är de troligaste orsakerna till det explosiva beteendet som eleven visar? 
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Bakgrund  
Egna erfarenheter 
Under mina yrkesverksamma år har jag arbetat med elever som visar ett explosivt beteende. 
De flesta elever utför sina arbetsuppgifter och de gör vad som krävs för att få ett visst betyg, 
det finns dock de elever som pedagogerna inte lyckas fånga upp. Pedagoger är så otroligt 
medvetna om skolans mål och de kunskapskrav som ska arbetas mot i skolan. Min 
erfarenheter är att pedagoger måste bli mer medvetna om är att vägen dit kan se olika ut 
beroende på vilka förmågor och styrkor eleverna har. Vilket förhållningsätt använder sig 
pedagoger av när elever som de inte lyckas fånga upp provocerar dem när kraven känns för 
höga? ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket, 
Lgr-11, 2011, s. 8). Jag har tagit del av Ross W. Greenes böcker och artiklar som handlar fram 
ett förhållningsätt som pedagoger kan använda sig av till elever som visar ett explosivt 
beteende. Förhållningsättet bygger på ett samspel mellan elev och pedagog (W.Greene, Vilse i 
skolan, 2011). 

Jag har valt i denna studie att använda mig av begreppet explosiv, som står för att vissa elever 
visar ett problemskapande beteende när de känner sig frustrerade och blir upprörda, ordet 
explosiv kommer utifrån Greene W. Ross litteratur. Det är hans uttryck att beskriva de elever 
som blir frustrerade och visar ett slags utåt riktat agerande i sitt förhållningssätt gentemot 
pedagogen (W.Greene, Vilse i skolan, 2011).  

I uppsatsen har jag använt mig av termerna pedagog och elev. Pedagog används i rapporten 
och står för den pedagog som jobbar med de elever som visar ett explosivt beteende i 
grundskolan. Studien utgår ifrån pedagogerna och inte från eleverna. Elev används i rapporten 
och står för de elever som finns i grundskolan som visar ett explosivt beteende. Elevens kön 
är oviktigt för studien så elev står för vilken elev som helst oavsett kön. 

Forskning 
Ross W. Greene är grundaren till CPS-metoden som jag relaterar till i min rapport.  Ross 
forskning bygger på studier av barn som visar ett problemskapande beteende där barn är 
mindre flexibla, lättfrustrerade och explosiva. Metoden han utvecklat är en samarbetsmetod 
där pedagoger och elever hittar strategier och redskap tillsammans. Metoden går ut på att 
pedagogen förhåller sig till eleven på tre olika sätt. Greene förklarar att pedagogen kan 
befinna sig i sitt förhållningsätt utifrån tre olika korgar (strategier) A, B och C. A-korgen står 
för att pedagogen visar ett auktoritärt förhållningsätt, där eleven inte kan förhandla, orsaker 
kan vara exempelvis främlingsfientlighet eller där eleven är i fara. B-korgen står för medling 
mellan eleven och pedagog genom vägledande samtal om händelser och att hitta lösningar om 
eleven hamnar i liknande situationer igen. C-korgen står för att pedagogen ignorerar elevens 
explosiva beteende (W.Greene, Vilse i skolan, 2011). 

Rapporter 
Helene Tranqvist som jobbar på Pedagogiskt Perspektiv AB som är ett kunskapsföretag inom 
det neuropsykiatriska området har i en artikel översatt Ross W. Greenes teorier om att elever 
som får ett överkrav på sig, ett krav som är högre än vad eleven klarar av utifrån sin egen 
utvecklingsnivå, utvecklar en stress hos eleven och då visar eleven ett problemskapande 
beteende och blir explosiv. ”Vissa barn exploderar när det blir rädda och oroliga. De slutar att 
tänka klart, överväldigas av rädsla och styr rakt mot en explosion”  (Tranqvist, 2015). 
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Martin Forster skriver i sin rapport om ”Utåtagerande barn fungerar som åskledare” Martin 
Forster är psykolog och forskare. Han använder sig att Ross W, Grenens teori där pedagogens 
förhållningsätt är avgörande för hur elever med beteende problematik beter sig (Forster, 
2015). 

Framgång i undervisningen är en rapport där det framkommer att goda relationer mellan 
pedagog och höga förväntningar på eleven har visats sig ha stor betydelse för att påverka 
elevers resultat i skolan (Skolinspektionen Johansson, 2010). 

Rätten till kunskap är en annan rapport som visar på att en god relation mellan elev och 
pedagog är en förutsättning för att eleverna ska kunna ta till sig kunskap. Pedagogen måste 
känna eleven på ett bra sätt för att sedan kunna planera undervisningen utifrån varje elevs 
behov och förutsättningar (Skolinspektionen Ulrika Palm, 2010). 

Styrdokument 
I styrdokumentet Lgr-11 står det att skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande 
samt en livslång lust att lära. Där eleven har rätt att utvecklas i sin egen takt ifrån där den 
befinner sig, i sin utveckling. Skolan ska också ge omsorg till den enskildes välbefinnande 
och utveckling ska prägla verksamheten. Undervisningen ska anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov. Skolan ska främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling med hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper 
(Skolverket, Lgr-11, 2011). 

Det framkommer i skolverkets allmänna råd med kommentarer att i arbete med extra 
anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram där en elev kan vara i behov av särskilt stöd 
om eleven har svårigheter i det sociala samspelet eller koncentrationssvårigheter som 
påverkar elevernas möjligheter till att nå de kunskapsmål som ska uppnås (Skolverket, Arbete 
med extra anpassningar, särskillt stöd och åtgärdsprogram, 2014). 

I skolverkets stödmaterial, stödinsatser i utbildningen framkommer det att är viktigt att 
pedagogen skaffar sig kunskaper om varje elev för att kunna ta hänsyn till elevernas olika 
förutsättningar och behov. Genom att ta hänsyn till att eleven får sin undervisning tydliggjord, 
och att se till elevens styrkor samt ta del av elevens specialstyrkor (Skolverket, Stödinsatser i 
utbildningen, 2014). 

CPS-metoden 
Ross W. Greene har arbetat fram en metod gentemot de explosiva eleverna. Den bygger på 
problemlösning i samarbete, på engelska heter den ”The Collaborative Problem Solving 
Institute” han kallar metoden för CPS. Green påstår att om ett barn har svårt att anpassa sig så 
kan det bero på en bristande social förmåga som behöver tränas, samt att det kan bero på en 
utvecklingsförsening. Det beror alltså på en outvecklad färdighet som barnet saknar 
(W.Greene, Vilse i skolan, 2011). 

CPS-metoden är ett slags förhållningsätt gentemot de explosiva eleverna som finns i skolan. 
Den handlar om de elever som har beteende problem och om hur pedagoger ska bemöta varje 
enskild elev utifrån deras behov och förutsättningar. Grundtanken bygger på att barn som kan, 
sköter sig. Metoden syftar på att vi vuxna som finns runt omkring eleven ska få bättre 
förståelse för det som orsakar frustrationen och hjälpa eleven att hitta strategier och redskap 
när de känner sig vilseledda och frustrerade genom att tillsammans hitta lösningar till 
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problemet. Enligt Ross W. Greene så saknar barn viktiga tankefärdigheter och detta ligger till 
grund för beteendeproblemet (W.Greene, Vilse i skolan, 2011). 

ICDP 
Metoden ICDP (International Child Development Programme) är ett annat förhållningsätt 
som bygger på vägledande samspel mellan barnet och den vuxne, som betonar vikten av 
betydelsen i att bygga upp en tillit i relationen mellan elev och pedagog. Målet med ICDP är 
att stödja och främja den psykosociala omsorgskompetensen bland de vuxna som finns runt 
om eleven. ICDP drivs av en obunden stiftelse i Sverige, som strävar efter att förverkliga en 
önskan om mänskliga rättigheter, framför allt barnens rättigheter (ICDP, Om ICDP, 2015). 

”Programmet tillämpas inom exempelvis barnhälsovård, förskola, skola, socialtjänst, 
behandling och äldreomsorg. Vägledande samspel är grundat i den senaste tidens kunskap och 
forskning omkring barns och vuxnas hälsofrämjande utveckling” (ICDP, Om ICDP, 2015). 

Grunden till ICDP-metoden har utvecklats av professor Henning Rye och professor Karsten 
Hundeide som har varit verksamma på Oslo Universitet (Stiftelse, ICDP Organization, 2015). 
Den bygger på modern forskning om vägledande samspel och kommunikation (Stiftelse, 
ICDP, 2015).  

Diagnoser 
Trotssyndrom (Oppositional Defiant Disorder, ODD) är en diagnostisk 
benämning för barn och ungdomar som uppvisar ett mönster av negativt, 
fientligt och trotsigt beteende. Det är barn och ungdomar som snabbt blir arga, 
som protesterar och argumenterar mot vuxnas krav, lätt hamnar i bråk och 
slagsmål och skyller på andra för sina egna misslyckanden. Till att börja med är 
protesterna oftast riktade mot föräldrarna, men kan komma att också prägla 
samvaron med andra vuxna och kamrater (Kardesjö, 2015, s. 1). 

 

  



!

10!
!

Metod  
I den här delen av rapporten kommer jag att beskriva hur intervjuerna har gått till. Varför jag 
valde ur vissa informanter. Jag kommer också att beskriva hur jag har arbetat fram ett 
underlag om vilka förhållningsätt de tillfrågade pedagogerna använder sig av i sin 
undervisning. Efter intervjuerna analyserades materialet jag fått som handlar om vilket 
förhållningsätt och metoder pedagoger använder oss av till de elever som visar ett explosivt 
beteende. 
 

Urval  
 

Urval av informanter 
Jag har intervjuat erfarna pedagoger som jag vet undervisar elever som visar ett explosivt 
beteende, jag utnyttjade olika kontakter som jag träffar under mina yrkesverksamma år inom 
grundskolan. Pedagogerna undervisar elever ifrån varje stadie inom grundskolan. De tretton 
pedagoger som har deltagit i studien har lång erfarenhet av elever med explosivt beteende i 
grundskolan, de jobbar på olika skolor i olika kommuner. Den ena skolan är en F-9 skola och 
den andra F-6 skola samt en F-3 skola. På några av skolorna som ingick i studien så har 
informanterna fått fortbildning i form av studiecirklar kring arbetet med förhållningsättet 
gentemot elever med ett problemskapande beteende. Tre informanter på F-3 skolan är inte 
med i resultatet, därför att deras förhållningsätt inte var förankrat utifrån någon speciell 
metod. Informanterna på de andra två skolorna använde sig av ett förhållningsätt som 
grundades utifrån Greens CPS-metod samt ICDP. 

 

Urval av litteratur 
Jag har använt mig att Ross W. Greens litteratur för att den är aktuell när det gäller forskning 
om elever som visar ett explosivt beteende. När jag sökte efter litteratur på elever med 
beteendeproblem så hittade jag Bo Hejlskovs böcker som grundar sig på Ross W. Greenes 
metoder.  

 

Datainsamlingsmetoder 
Syftet med den kvalitativa intervjun är att få så uttömmande svar som möjligt. Intervjuerna är 
baserade på frågor som genomförts genom personliga intervjuer med vederbörande 
pedagoger. De frågor jag använt mig av handlade om hur de erfarna pedagogerna förhåller  
sig till de elever som visar ett explosivt beteende vid vissa tillfällen, utifrån pedagogernas 
yrkeserfarenheter och metoder. Intervjufrågorna finns i en bilaga längst bak i rapporten. När 
jag skrev intervjufrågorna så använde jag mig av (Svedner, 2010) för att få så uttömmande 
svar som möjligt. 
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Procedur 
De pedagoger jag valt ut har jag kontaktat via telefon eller Messenger på Facebook. Jag 
föreslog dagar och tider när vi kunde ses och bokade pedagogerna på samma skola, på samma 
dag och utförde intervjuerna efter varandra på de olika skolorna.  Under samtalets gång 
spelade jag in svaren som frågorna gav genom att använda en Ipad och en speciell app ”Röst 
memo” som spelade in hela intervjun för att jag skulle kunna samla allt material som 
informanterna gav mig. Intervjuerna tog mellan en halvtimme upp till en timme per pedagog 
(Svedner, 2010). 

Databearbetning och tillförlitlighet 
Materialet som intervjuerna gav har transkriberats utifrån frågeställningarna. Jag har skrivit 
ned alla svar i punktform under respektive informant och använt överstrykningspenna i olika 
färger för att få fram de svar som framkom som vanligast och fört över svaren under 
respektive tema som resultatdelen kommer att visa. Sedan markerade jag en del citat som 
informanterna gav, som jag ville ha med i resultatet så att svaren skulle bli så tydliga och 
konkreta som möjligt. Som jag sedan har skrivit ner tematisk och delat in dem i olika fem 
olika teman utifrån de svar som framgick oftast. Utom de svar som skiljde sig från mängden 
tog jag inte med i den tematiska resultatdelen, materialet ansåg jag inte vara användbart i 
studien.  Den tredje F-3 skolan finns inte med i rapporten då de inte använde sig av något 
specifik förhållningsätt eller metod. Tillförlitligheten anser jag vara stor eftersom 
informanterna hade stor erfarenhet i sitt förhållningsätt gentemot elever som visar ett 
explosivt beteende   (Svedner, 2010). 

Forskningsetiska principer 
Humaniska och Samhällvetenskapliga forskningsrådet har utarbetat anvisningar för 
forskningsetik och dessa anvisningar hänvisade jag informanterna om innan intervjuerna 
startades. De forskningsestetiska principerna är följande Informationskravet innebär att jag 
informerade informanterna om vad rapporten handlade om, Samtyckeskravet att 
informanterna kunde när som helts dra sig ur intervjun, Konfidentialitetskravet att svaren 
kommer att behandlas anonymt, inga namn kommer att finnas med och allt som spelas in 
kommer att sparas på ett säkert ställe som bara jag har tillgång till. Nyttjandekravet innebär att 
det insamlade materialet endast får användas till denna studie (Svedner, 2010). 

 
Analysmetod 
 
Tematisk analys 
Materialet har bearbetats genom att markera vilka begrepp som framträdde tydligast. Begrepp 
som framträdde som mest markanta har sorterats, kategoriserats, analyserats och grupperats i 
teman i relation till studiens syfte och forskningsfrågor. Följande teman framträdde ur 
analysen av materialet, Följande teman har konstruerats utifrån (Svedner, 2010) och (Hjelm 
Mikael, 2014) litteratur. 

• Hur fortbildning och beprövad erfarenheter fungerade på skolorna 
Där framgår det hur pedagogerna fick nya kunskaper i sitt förhållningsätt, till de elever 
som visar ett explosivt beteende.  

• Orsaker till det explosiva beteendet 
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Vilka var de troliga orsakerna till att eleverna utvecklade ett explosivt beteende. 
• Förhållningsättet som pedagogen använde 

Relationen mellan pedagog och elev är viktig för att fånga upp de elever som visar ett 
explosivt beteende. 

• Förebyggande arbete 
Visar hur pedagogerna arbetade tillsammans med eleverna för att hitta strategier och 
redskap. 

• Gruppnivå  
Synliggör vilket förhållningsätt som används i grupp, där det går elever med explosivt 
beteende? 
 

 
Jag har analyserat allt material som intervjuerna gav, sorterat upp dem i olika teman som visar 
resultatet av studien. Efter resultatdelen kommer en analys av det insamlade materialet. 
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Resultat av den tematiska analysen 
  
För varje tema presenterar jag materialet som framkom under intervjuerna. Jag kommer inte 
att tydliggöra vem av informanterna som sa vad, utan min mening med resultatet är att få fram 
de svar som förekom flest i intervjuerna.  Jag använder mig av termen informanter för alla 
berörda pedagoger som deltog i intervjuerna. De teman som var mest övergripande i 
resultaten var följande. 

 

Fortbildning och beprövade erfarenheter 

De flesta informanter hade fått någon slags fortbildning om vilket förhållningsätt som 
användes till elever som visade ett explosivt beteende. Informanterna kom med tips utifrån 
beprövad erfarenhet i sitt förhållningsätt under deras yrkesverksamma år i grundskolan, som 
hade utövas på elever som visat ett explosivt beteende. 

Orsaker  

Troliga orsaker till varför eleven visar ett explosivt beteende var ganska tydligt, enligt 
informanterna själva. 

Förhållningsätt  

Här framkommer det vilket förhållningsätt som oftast fungerade bäst gentemot de elever som 
visade ett explosivt beteende. Det framkommer också vilket förhållningsätt som inte 
fungerade. 

Förebyggande arbete 

Vikten av att jobba förebyggande med de elever som visade ett explosivt beteende. Tips och 
idéer framkom på hur pedagoger kan utveckla strategier i form av färdigheter och redskap till 
eleven så de lättare kan hantera sin explosivitet. 

Gruppnivå 

Här beskrev informanterna hur de kunde jobba i grupper där elever med ett explosivt beteende 
fanns. 
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Fortbildning och beprövad erfarenhet 
 

Det visade sig att alla informanterna som jag intervjuade hade fått någon slags fortbildning 
om hur de skulle förhålla sig gentemot de elever som visade ett explosivt beteende. Denna 
fortbildning hade skett vid olika tidpunkter under deras yrkesverksamma år i skolans värld. 
De förhållningsätt som beskrevs under intervjuerna var främst ICDP som står för ett positivt 
förhållningsätt, alltså göra mer av det som fungerar bra och bygga på elevens intressen och 
starka förmågor. Se det positiva i det eleven utför, ignorera det negativa, bekräfta eleven och 
att se eleven menade informanterna var viktigt. Att utveckla relationen mellan pedagogen och 
elev samt att försöka skapa tillit till eleven visade sig vara av betydelse. Den andra metoden 
som hade används av informanterna var CPS. Det visade sig att två av de tre skolorna jag 
besökte använde sig av CPS-metoden. De hade startat studiecirklar som handlade om 
förhållningsättet gentemot de explosiva eleverna som finns i klasserna. På F-9 skolan var det 
mellanstadiet som hade startat upp en studiecirkel utifrån Ross W. Greenes bok ”Vilse i 
skolan”. Även F-6 skolan använde sig av samma bok och de hade startat upp en cirkel nu 
under vårterminen, där alla pedagoger på skolan skulle delta. De två informanterna som 
jobbade på skolan utryckte sig ”otroligt viktigt att alla pedagoger får samma förhållningsätt 
på skolan”. På F-9 skolan arbetade personalen utifrån CPS och ICPD. All persqonal hade fått 
utbildning utifrån metoden ICPD förra läsåret. Det framkom att det var viktigt som pedagog 
att ta eget ansvar och söka ny kunskap om sitt eget förhållningsätt när elever som visar ett 
explosivt beteende fanns i den egna undervisningen. Fortbildning är alltid bra sa en annan 
informant, ”man får sig en tankeställare och ett uppvaknande”, ibland är det en bekräftelse 
på att pedagogens förhållningsätt som används kändes rätt menade informanterna. När 
pedagogerna hade fått fortbildning som inriktade sig på elever med beteendeproblematik så 
handlade det ofta om samma grundtanke i metoderna, att pedagogen i sitt förhållningsätt visar 
förståelse och empati. En del informanter svarade, att pedagogen plockade ut det bästa ur 
varje metod som utbildning om förhållningsätt ger. En annan informant säger ”fortbildning 
för mig är att den får mig att reflektera över hur jag bemöter eleverna, jag blir mer medveten 
om mitt eget förhållningsätt”. 

 
 
Troliga orsaker till det explosiva beteendet 
 
Informanterna berättar att de vanligaste orsakerna som leder till elevers explosivitet verkade 
vara att eleverna inte visste vad som krävdes av dem och att de kände sig frustrerande över att 
pedagogerna inte förstod dem och eleven kände sig oförstådd. Informanterna menade att 
pedagoger är otydliga i sin undervisning vid dessa tillfällen. Antagligen vet inte eleven vad 
som krävs av dem, hur de ska göra, vad de ska göra samt att eleven kan ha svårigheter i ämnet 
och de känner sig otrygga menar informanterna. Informanterna berättade att eleven kanske 
fick en upplevelse av otydlighet som kunde bero på pedagogens förhållningsätt, som kan 
framkalla det explosiva beteendet hos eleven genom att ge för mycket med kritik i form av 
tillsägelser. För orsaken kan faktiskt vara menade informanten, att eleven förstod helt enkelt 
vad pedagogen förväntade av eleven. Eleven kunde inte det som förväntades av den. Detta 
kan utlösa en slags fokusförskjutning vilket innebär att eleven vägrar utföra ett visst 
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uppdrag/uppgift och försvinner ut ur klassrummet, för då slipper eleven i alla fall att 
misslyckas. En av informanterna menar att, det kan vara ett sätt för eleven att visa att den inte 
trivdes där. ”Vi har alla hinder och svårigheter, vi är födda med olika förutsättningar vi har 
olika personligheter och därmed olika behov. Andra orsaker som kan påverka beteendet är 
hemförhållanden typ arv och miljö” (Informant). Ibland när pedagogerna gav eleven 
information som var otydlig, när eleven inte visste vad som krävdes av den. Då kunde eleven 
visa tendenser till det explosiva beteendet, då fick pedagogen minska på kraven så att eleven 
kom i balans med sig själv, att försöka neutralisera läget sa informanterna. Eleven kunde ha 
olika dagar där dagsformen varierade, informanterna menade att eleverna var mer känsliga 
vissa dagar än andra, detta kunde bero på en händelse hemma innan de kom till skolan. Dåliga 
hemförhållanden menade informanterna kunde också vara en anledning till att eleven visade 
ett explosivt beteende på skolan. 

Det framkom att elever idag har väldigt höga krav på sig själv ”eleven kanske upplever att 
kraven i skolan är för höga och kraven fortsätter efter skolan på träningen. Där har eleven 
också krav på sig att de ska prestera bäst. Du ska ha sett den senaste filmen, spelat det 
senaste spelet, ha de senaste kläderna” (Informant). Till slut blir det för mycket att leva upp 
till, de har ingen ”pysventil” och eleverna visar ett explosivt beteende gentemot sin 
omgivning menar informanterna.  

Det framkom under intervjuerna att det problemskapande beteendet kunde bero på en 
utvecklingsförsening. ”Utvecklingsförsening, var så tröstrikt att höra, för det kan man som 
pedagog vidareutveckla så eleven kommer ikapp” (Informant). Informanten menade att om nu 
eleven har en utvecklingsförsening, som påverkar beteendet så mognar den förmågan och 
pedagogen kan tillsamman med eleven träna upp de förmågor som eleven helt eller delvis 
saknar. Eleverna har en oförmåga som inte behöver finnas där för alltid menar informanterna, 
de kan komma ikapp om pedagogerna ger dem de rätta redskapen, genom att pedagogen 
bemöter dem på en nivå där de befinner sig. Då kanske pedagogerna kan hjälpa dem menar 
informanterna. 

Otrygghet kunde vara en trolig orsak som det explosiva beteende stod för. Trygghet för 
eleverna, verkade vara jätteviktigt menade informanterna. Då slappnade eleven av och kunde 
ta till sig kunskap. Det visade sig att eleven gärna ville ha närhet av pedagogen så att den blev 
sedd.  

Informanterna menade även att andra vuxna som finns i elevens närhet i skolan kan trigga 
eleven att visa ett explosivt beteende. Genom att kommunicera med eleven på ett sätt som 
eleven inte klarade av, eftersom de här eleverna med ett explosivt beteende är lättkränkta och 
har svagt självförtroende och dålig självbild menade informanterna. Vissa elever kunde också 
bli frustrerad när de märkte att alla andra elever i klassen kunde mera, även de som är svagare 
än eleven själv. Eleverna hade då svårt med att hantera sin besvikelse menade informanterna. 

Diagnoser kan också vara en bidragande orsaka till beteendestörningar kom det fram under 
intervjuerna t.ex. ADHD och Trotssyndromet.  
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Förhållningsätt 
 
Det framkom att det var viktigt att lära känna varje enskild elev genom att få eleven att känna 
sig betydelsefull, genom att till exempel fråga hur det gick på träningen igår, ”det kostar så 
lite att bry sig om och man får så mycket tillbaka genom att ta reda på små detaljer om vad 
eleven gör på fritiden”(Informant). Informanterna menade att eleven hade ett otroligt stort 
bekräftelsebehov, speciellt innan eleven visade ett explosivt beteende. Pedagogen kunde då 
visa förståelse genom att till exempel säga ”jag ser att du är ledsen”(Informant) verkade sig 
vara betydelsefullt för eleven. Pedagogerna som undervisade eleverna på högstadiet var 
väldigt måna om att försöka känna av varje enskild elev, hur läget var idag, detta innan de 
kunde ställa krav på eleven, ”det gäller att ha fingertoppskänsla gentemot de här eleverna” 
(Informant). Informanterna menade att när pedagogen hittade fram till varje enskild elev och 
byggde upp en relation därifrån så ledde det fram till ett positivt bemötande som gynnade 
eleven. Om eleven sätter sig på tvären, så visade det sig positivt att ge eleven lite utrymme att 
förhandla om sin situation menade informanterna. ”Eleven är i skolan, spelar det någon roll 
vem som bestämmer  vilka tal i matten som behövs göras, ge elevinflytande så att individen 
deltar i diskussionen. Ge eleven val och möjligheter. Välj dina konflikter, oftast finns det en 
anledning till varför eleven beter sig som den gör, så var lyhörd och se individen” 
(Informant). Informanterna föreslog att när eleven blir frustrerad, bli övertydlig och tänk som 
så, att eleven kanske inte förstod första gången ex hur uppgiften skulle lösas. Ta inte det 
eleven säger personligt utan, ”låt det studsa” förklarade en annan informant. ”Ta inte emot 
orden som kommer ifrån den upprörda eleven utan låt orden studsa bort från dig och ta nya 
tag” (Informant). Att avvakta och vara öppen samt att ta tillfället i akt att förklara, en gång till 
vad som förväntades av eleven visade sig fungera bra. Då menade informanterna att det 
pedagogen kunde göra var att ändra tonfall, viska eller försöka hitta en annan inkörsport så att 
pedagogen nådde fram till eleven. ”Förhandla, använd er av beting allt eleven gör är bra, 
strunta i om den får bestämma, sak samma eleven är ju i skolan” (Informant). Att pedagogen 
var flexibel och kanske erbjuder en annan aktivitet som ligger i elevens intresse var ett annat 
tips. Humor för att nå fram till eleven var ett annat tips sa en informant samt att vända och 
vrida på saker och ting så eleven blev medveten om vilka signaler den sände ut. Det framkom 
under intervjuerna att ta fram pekpinnen fungerade inte när eleven visade ett explosivt 
beteende. Konsekvenser fungerade inte alls på elever med ett explosivt beteende menade 
informanterna, ”peta inte på misstag, utan säg istället det här gjorde du bra, det här ska vi 
jobba mer med”(Informant). 

När en elev visade explosivt beteende visade det sig inte vara lämpligt att föra någon 
diskussion över huvet taget, utan det verkade vara bra att köpa sig lite tid genom att 
pedagogen planerade ett senare tillfälle för att träffas och reda ut orsaken till explosiva 
beteendet. Om eleven vägrade så kom pedagogen med ett nytt förslag på ny tid och plats. Det 
visade sig vara betydelsefullt för elev och pedagog att diskutera och träffas innan nästa 
lektions tillfälle om tid fanns vill säga. För då kunde eleven och pedagogen samtala om det 
som hade hänt och ev. förebygga ett explosivt beteende med att hitta en strategi som kunde 
vara till hjälp för eleven vid nästa tillfälle om liknande situation skulle inträffa. Det var vissa 
elever som hade inarbetade strategier, ”när jag känner på det här viset då går jag och sätter 
mig på det här stället tills jag har lugnat ner mig, sedan går jag in tillbaka till klassrummet 
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och fortsätter att jobba” (Informant). En sådan här lösning bör vara förankrad med 
föräldrarna, tillägger informanten. 

När eleven visade ett explosivt beteende så var den bästa metoden att ”ignorera eleven, 
därefter bli neutral och så fort du kunde när eleven utförde något bra, ge positiv 
respons”(Informant). Meningen med detta förhållningsätt var att se det positiva och ignorera 
det negativa. Det framkom att en del informanter markerade först att nu räcker det, genom att 
muntligt säga till eleven att nu räcker det i normal ton, sedan ignorera händelsen genom att 
visa intresse för en annan elev och slutligen försöka bryta genom att erbjuda en annan 
aktivitet. 
Det framkom att det var viktigt att tänka på sitt eget kroppsspråk att pedagogen visade ett lugn 
utåt och att tänka på sitt eget tonfall, för att bli arg skulle förmodligen inte hjälpa snarare raka 
motsatsen sa informanterna, ”jag skojar bort saken, funkar bra för mig” (Informant). 
Beteendet speglade av sig från pedagogen till eleven. Några informanter svarade att det bästa 
var att vara lugn mot eleven när den visade ett explosivt beteende. Att visa empati hade 
lugnande effekter menade informanterna ”jag ser mig som en anka, över ytan är jag lugn, 
men under vattnet pendlar benen febrilt hela tiden. Så funkar jag alltså på utsidan är jag lugn 
men på insida sker det aktivitet hela tiden” (Informant).  

Det framkom att om pedagogen försökte att läsa av händelseförloppet innan det explosiva 
beteendet blev ett faktum, då fanns möjligheter att bryta det explosiva beteendet. ”Det är 
utvecklande att vända på saker och ting till det positiva när en elev provocerar en” 
(Informant). En bra grund kunde vara när pedagogen och eleven hade byggt upp en slags 
relation så att pedagogen kunde känna av, innan eleven visade sitt explosiva beteende. 
Informanterna menade att pedagogen inte behövde vänta på att en elev skulle få ett utbrott 
eftersom det explosiva beteendet är mycket förutsägbart. Pedagogen kunde då förebygga 
beteendet genom att finnas nära eleven, och få eleven känna sig sedd och bekräftad. En del 
pedagoger hade kommit så långt i sitt förhållningsätt, att vissa av deras elever med ett 
explosivt beteende hade inarbetade strategier. Genom att eleven använde ett visst tecken när 
den kände att den behövde ta en liten paus så klarade eleven av att lugna sig. Denna strategi 
var intränad enskilt tillsammans med elev och pedagog vid ett tidigare tillfälle.  

Det visade sig att även om pedagogen har förberett sig väl inför en lektion och lyckats fånga 
upp alla elever utifrån där de befinner sig och undervisar utifrån deras kunskap, så misslyckas 
pedagogen ändå vid vissa tillfällen. Eleven visade ett explosivt beteende och problemet blev 
ett faktum. Då var det dags att börja med det förebyggande arbetet så att det inte ska ske igen 
och skulle det ske igen så kanske eleven tillsammans med pedagogen har arbetat in en strategi 
som var användbar vid nästa tillfälle menade informanterna. När eleven och pedagogen 
samtalade så var det bra att vänta in eleven och fråga om den hade några bra strategier om 
situationen skulle inträffa igen, för ofta hade eleven det. Det framkom att det var viktigt att 
pedagoger lyssnade på eleven när elev och pedagog tillsammans sitter efteråt och diskuterar, 
om händelsen som inträffat. Där eleven fick tid att tänka efter och komma med egna förslag 
på hur en blivande lösning skulle kunna fungera, där blivande strategier jobbades fram 
tillsammans med eleven, detta arbetssätt visades fungera bra.  

Informanterna menade att efter att en elev haft ett explosivt utbrott så framkom det vara av 
betydelse att visa medkänsla och empati genom att fråga eleven vad var det som hände? Vad 
var det som fick igång dig? En informant svarade ”Man kan erbjuda att städa upp 
tillsammans med eleven om det har blivit stökigt att man ger lite av sig själv”. Sedan kunde 
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informanterna bekräfta till eleven, ”jag ser att du har det jobbigt” (Informant). Att få eleven 
att förstå hur pedagogen känner, ”när du gör så här, så känner jag det här” (Informant). 
Informanterna försökte göra eleven medveten om att förstå konsekvenserna av sina 
handlingar, få eleven att förstå vilka signaler den sände ut genom deras explosiva beteende. 
Informanterna menade att pedagoger kan också sända ut signaler de inte är medvetna om. Att 
granska sitt egen förhållningsätt som pedagog menade informanterna var utvecklande, 
ifrågasätta sig själv hur förhåller jag mig till de här eleverna som visar ett explosivt beteende. 
Ett tips som framkom vara att ha en ”skugga” en kollega som vid några tillfällen går bredvid 
för att ge respons på förhållningsättet gentemot de elever som finns i klassrummet. 

Om en elev vägrar att utföra en viss uppgift så beror det på något. 
Det är viktigt att pedagogen tar reda på vad beteendet står för, det 
är en skyldighet. Alla elever har rätt till skola. När en elev som 
visar ett explosivt beteende lämnar mitt klassrum så har jag 
misslyckas som lärare (Informant). 

 
Förebyggande arbete  
 
Att vara tydlig i sin undervisning var de flesta informanters strategi, att göra dagen så 
förutsägbar som möjligt, så att eleven visste vad som kommer att hända under dagen. En 
informant beskrev att  

 
När eleven kommer till skolan på morgonen skall en dag vara så välplanerad att 
det är som att se en film, man ska var så tydlig så att eleven ska kunna föreställa 
sig slutet på filmen som innebär slutet på dagen (Informant).  
 

Alla elever som finns i klassen har nytta av att få tydlig information och instruktioner om vad 
som kommer att ske under dagen menade informanterna. De flesta informanter sa att 
välplanerade lektioner fungerade bra när eleverna visste vad de skulle göra, varför de skulle 
utföra en viss uppgift och hur de skulle göra visade sig vara betydelsefullt för eleven. Där 
elever använde sig av en arbetsordning där det stod vad de skulle göra och när de hade slutfört 
uppgiften så var det inplanerat en ny aktivitet och det kunde vara en inbokad rast, ”att veta 
vad som händer och sker skapar trygghet, då är det lättare att ta till sig kunskap” 
(Informant). En informant använde sig av ”beting” (Informant) och när uppgiften var slutförd 
så var det fritt, under ordnade former i klassrummet.   
 
Att jobba ämnesövergripande visade sig underlätta för de elever som har ett explosivt 
beteende. Istället för att eleverna ska träna på samma förmåga i olika ämnen, så kunde man 
checka av vid en annan lektion i ett annat ämne, där eleven hade visat denna specifika 
förmåga. Att tala om för eleven vilka förväntningar pedagogen har på eleven för att klara av 
kunskapskraven visade sig också vara betydelsefullt. Eleverna har rätt att få samma 
förutsättningar menar informanterna därför behöver pedagoger ge dem möjligheter att kunna 
lyckas. Genom att arbeta in strategier och ge eleverna redskap att klara av skolan, ”vi tränar 
samma förmågor fast på olika sätt” (Informant). 
  

Att jobba förebyggande med elever med beteendeproblem visade sig ge positiva resultat, det 
krävdes att pedagogen hade en dialog med eleven genom ett vägledande samtal menade 
informanterna, att våga prata om problemet och komma fram till gemensamma lösningar. Om 
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pedagogen inte nådde fram till eleven, så visade det sig att det förebyggande arbetet inte hade 
fungerat menade informanterna. Då fick pedagogen göra upp en ny tid och tillfälle som 
passande eleven och försöka vid ett senare tillfälle. Informanterna menade att när pedagogen 
kände att den nådde eleven, då var eleven mottaglig för att börja diskussionen, vad eleven 
kunde ha gjort annorlunda nästa gång du känner så här? Vad vill du? och hur ska vi lösa detta 
problem? Här visade sig att det var viktigt att pedagogen väntade in elevens svar på en 
kommande lösning, för ofta hade eleven ett förslag på hur lösningen kunde se ut och då utgick 
pedagogen på vad eleven svarat. Det framkom att det var bra att pedagogen upprepade vad 
som beslutats under samspelets gång och tydliggjorde visuellt i ord och bild så att eventuella 
otydligheter kunde förhindras. Uppföljning av enskilda samtal mellan pedagogen och eleven 
en gång i veckan så att eleven fick diskutera hur det hade fungerat, i början av den inarbetade 
strategin visade sig fungera bra. En strategi kunde vara att eleven visade ett tecken när den 
behövde en liten paus. Då visste pedagogen att eleven behövde gå iväg på en inplanerad paus 
och lektionen kunde fortsätta som vanligt. Det visade sig att det var viktigt att alla 
undervisande pedagoger fick reda på dessa strategier, annars så fungerade inte det 
förebyggande arbetet menade informanterna. Då kunde eleven visa sitt explosiva beteende 
därför att den kände sig frustrerad när den inte kände sig förstådd av andra pedagoger. 

Det framkom att flera av informanterna kartlagde elever och tog reda på vad beteendet stod 
för och pedagogen definierade problemet för att undersöka vad orsaken till det explosiva 
beteendet stod för. Informanterna berättade att pedagogerna tog hjälp av övriga pedagoger 
som undervisar eleven för att få en helhet på vad som orsakade det explosiva beteendet, när 
det fungerar bra och när det inte fungerade. Det framkom av informanterna att det var viktigt 
att fokusera på elevens styrkor ”det som fungerar bra ska vi arbeta mer med” (Informant). Att 
utgå ifrån elevers starka sidor och jobba vidare utifrån där eleven befinner sig i sin utveckling 
verkade fungera bra genom att utföra vissa anpassningar av uppgifter.  

Elever med ett explosivt beteende har visat sig fungera bättre när de kände sig trygga och 
hade tillit till sina pedagoger säger några av informanterna, ”när all information tydliggörs så 
slipper eleven ha kontroll på allt som sker i klassrummet” (Informant). När eleven känner att 
den har kontroll, att undervisningen är tydliggjord och att eleven vet vad som krävs så blev de 
lugnare menade informanterna. Undervisning i varje klass skall vara individuell så alla elever 
får de krav de klarar av sa en annan informant. Det framkom i intervjuerna att anpassade 
uppgifter utifrån elevens utvecklingsnivå fungerade bra på de elever som visade ett explosivt 
beteende och de blev mera arbetsvilliga.  
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Gruppnivå  
 
Våga diskutera elevers olikheter i gruppen, att vi alla behöver vissa redskap som underlättar 
för oss. Att använda samma struktur till alla, men eleverna får olika uppdrag som ska utföras 
sa en informant. Undervisningen skulle vara så välplanerad och tydlig som det bara fanns 
möjlighet till, alla elever hade nytta av att veta hur skoldagen kommer att se ut menade 
informanterna. En skoldag skulle vara så förutsägbar som möjligt. Då blev hela klassen lugn, 
detta lugn smittade av sig på de elever som annars visade ett explosivt beteende menade 
informanterna. Det visade sig vara viktigt med tydlighet, där pedagogen behövde förklara i 
ord och bild vilka krav som ställs på eleven, för att undvika missförstånd. Alla elever i klassen 
har nytta av att få betydelsefull information menade informanterna, ”målen som finns i skolan 
är lika för alla, men vägen dit kan se olika ut för varje enskild elev”.  
 

Vissa har glasögon för att de ska se bättre, andra har hörapparat för att de ska 
höra bättre och vissa har andra hjälpmedel, utifrån de behov individen har. Tänk 
om man skulle be eleven ta av sig glasögonen när individen skulle läsa. Att 
motivera eleven, att träna hemma och säga, koncentrerade dig nu så ska du nog 
se att det går bra att läsa i alla fall, utan glasögon (Informant). 
 

Det framkom som positivt när pedagogerna synliggjorde varandras olikheter och styrkor 
tillsammans med elever ”vi slänger inte ut någon som stavar fel, vi tränar tillsammans”. 
Att diskutera om orättvisor inför gruppen visade sig fungera bra, eleverna hade blivit mer 
medvetna om varandras olikheter, vilket hade gett ökad medvetenhet för de elever som visade 
ett explosivt beteende. Informanterna menade att det var viktigt att försöka förklara på ett 
naturligt sätt för övriga i gruppen hur det kan bli rättvist, ”rättvist är inte alltid är lika, vi 
behöver olika hjälpmedel för vi har olika förutsättningar” (Informant). När pedagogerna 
skulle diskutera i gruppen om elevers olikheter så var det viktigt att utrycka sig på ett så 
respektfullt sätt som det bara gick menade informanterna, ”samt tänka på hur jag som 
pedagog berättar och väljer mina ord med stor noggrannhet” en annan informant sa ”Jag 
skulle vara orättvis om jag behandlade alla elever på samma sätt för vi har inte samma 
förutsättningar ifrån början”. Pedagogerna jobbade för att alla elever skulle få vara i 
klassrummet samt att normalisera eleven med det explosiva beteendet för det framkom att alla 
elever ville vara som alla andra, ingen ville sticka ut ur gruppen. Speciellt om undervisningen 
var traditionell där alla elever fick samma uppgifter. Informanterna menade att om 
uppgifterna som eleverna fick var samma så kunde de vara anpassade utifrån elevens nivå, 
genom att pedagogen hade använt överstrykningspenna för att underlätta vart viktig 
information fanns i boken, eller gula post it-lappar så eleven visste vad den skulle göra eller 
minska på uppgifterna. Så pedagogen gav eleven förutsättningarna för att lyckas inför 
gruppen. En annan informant hade olika uppgifter till alla elever i gruppen. En informant 
ansåg att elever lär på olika sätt och befinner sig på olika nivåer så det fungerar inte med 
samma uppgifter till alla elever. Informanten grundade sig på att alla elever har olika 
förmågor och om pedagogen ska utgå ifrån elevers styrkor, så går inte att använda sig av 
samma uppgifter till alla. ”Den dagen det kommer en elev med särskilda behov till min klass 
är det inga problem, för alla jobbar utifrån sina egna förutsättningar och behov” 
(Informant).  
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Pedagogerna jobbade med i grupperna för inkludering så att en segregation inte skulle ske 
mellan de elever med ett explosivt beteende och de övriga eleverna. Målet var att alla elever 
skulle få vara tillsammans. Fungerade inte elev i klass så få det bli enskild undervisning för 
den elev som visar ett explosivt beteende menade informanterna. Oftast har de elever med ett 
explosivt beteende svårt med den sociala kontakten gentemot sina klasskamrater sa 
informanterna. Då är det viktigt att rasterna fungerar med meningsfulla aktiviteter. Samt att 
”rastvakterna” förebygger så gott det går innan det blir ett utbrott för den elev med ett 
explosivt beteende.  

Viktigt att man diskuterar i gruppen att vi människor är olika. Alla 
funktionshinder syns inte, förklara att en del elever har glasögon för att de ska se 
bättre, en del har surfplattor för de ska skriva bättre pga. Dyslexi. De elever som 
har sociala problem behöver också hjälpmedel i form av att hitta redskap och 
strategier hur de ska bete sig i vissa situationer. Det kan ju faktiskt vara så att 
vissa elever saknar förmågan att veta hur de ska bete sig vid vissa tillfällen och 
då måste ju den eleven få strategier och redskap till hur de ska förhålla sig 
(Informant). 

Informanterna hävande att det är viktigt att föräldrarna blir informerade om när vissa 
beteendeproblem ska tas upp i klassen när det gäller deras eget barn. Kolla av först så att det 
är okej. Denna metod har visat sig fungerat bra menade informanterna, för att få en ökad 
förståelse hos sina klasskamrater.  

Det framkom att det hade varit givande att planera in dagar som bygger på relationer till andra 
elever och till övriga pedagoger genom friluftsdagar, temadagar, vinteridrottsdagar, 
kulturdagar m.m. där elever och pedagoger får mötas på en annan nivå. Vid de tillfällena 
visade det sig att det var viktigt att sätta eleverna i fokus, ha trevligt tillsammans och gärna 
inplanerade kravlösa aktiviteter. Positivt bemötande från pedagoger verkade underlätta, det 
speglar av sig till eleverna, gärna lite skämtsamma kommentarer till eleverna, hade gett ett 
positivt resultat. Informanterna menar att det är så viktigt att vi som arbetar i skolan hittar ett 
förhållningsätt som fungerar med de elever med ett explosivt beteende, så de får möjlighet att 
hitta strategier för det dagliga livet, ”viktigt att ha roligt ihop och att se varje enskild 
individ”(Informant). 

Nära samarbete med elevhälsa var betydelsefullt menar informanterna så att pedagogerna kan 
hjälpas åt med de elever som visar ett explosivt beteende. Att våga prata med andra kollegor 
om de här eleverna som visar explosivt beteende var också ett tips, ”viktigt att samarbete med 
elevhälsa fungerar” (Informant). 
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Resultat analys 
 

Här nedanför förankras svaren jag fick av pedagogerna till bakgrunden som rör ämnet. 
 
Fortbildning och erfarenheter 
Det framkom i studien att utbildning om pedagogers förhållningsätt till elever som visar ett 
explosivt beteende var betydelsefullt, huvudmannen ska se till att personalen på skolenheterna 
får kompetensutveckling (Skolverket, Stödinsatser i utbildningen, 2014). Det verkade som att 
samma förhållningsätt i ett helt arbetslag skulle gynna en elev som visade ett explosivt 
beteende. Det visade sig att de pedagoger som använt sig av CPS-metoden i sitt 
förhållningsätt, fungerade bra på de elever som hade visar ett explosivt beteende. För 
troligtvis är det så, att barn som kan sköter sig (W.Greene, Explosiva barn, 2014). Det 
framkom att det underlättade när ett helt arbetslag använde samma förhållningsätt för elever 
med ett explosivt beteende. 

Troliga orsaker till det explosiva beteendet 
Det visade sig att eleverna kände sig otillräckliga, när pedagogen ställde för höga krav utifrån 
elevens förutsättningar, pedagogerna förstod dem helt enkelt inte (Hejlskov Elvén, 2014). 
Eleverna har olika förutsättningar och behov, vissa elever saknar förmågor, de vet helt enkelt 
inte hur de ska bete sig. Diagnoser kan också orsaka beteendestörningar, jag kommer inte att 
fördjupa mig i diagnoser då min rapport utifrån ifrån pedagogers förhållningsätt oavsett om 
eleven har en diagnos eller inte.  

Förhållningsätt  
Viktigt att pedagoger som finns runt om elever dagligen visar respekt och empati till eleven 
och reflekterar över sitt eget förhållningsätt till eleven var. Pedagogers förhållningsätt kunde 
även spegla av sig till eleven, så att användandet av ett lugnt förhållningsätt och att visa 
förståelse, verkade fungera bra. (Hejlskov Elvén, 2014). Det visade sig i studien att det var 
viktigt att bygga upp tillit till eleverna så att de kände sig sedda och respekterade, alla 
informanter var enhälliga om detta. Det framkom att det var viktigt att relationen till eleverna 
byggde på ömsesidighet och empati mellan pedagog och elev. Att pedagogen visade 
medkänsla när en elev blev frustrerad och kände sig oförstådd samt upprörd. Att bygga upp en 
slags tillit, att pedagogen finns där för eleven, så att den inte känner sig ensam var av 
betydelse. Det visade sig vara viktigt att pedagogen ser individen utifrån var den befinner sig 
så att kraven är anpassade utifrån elevens behov och förutsättningar (W.Greene, Vilse i 
skolan, 2011) Det framkom att när eleverna vägrade utföra en viss uppgift visade det sig 
fungera bäst om pedagogen backade lite, läste av eleven, gav eleven utrymme, tillät eleven att 
vara i fred. Pedagogen ställde inga krav utan lät eleven känna sig hörd och bekräftad, 
pedagogen kunde säga ” jag kan förstå att du känner så här, men nu ska vi göra det här och 
försöka förklara varför” (W.Greene, Att bemöta explosiva barn, 2012). Pedagogen kunde då 
välja att ignorera, gå därifrån eller försöka bryta aktiviteten, genom att föreslå en ny uppgift 
eller försöka förhandla. Att utgå ifrån elevers bakgrund och ta reda på deras intresse kunde 
fungera. 
Att kommunicera hela tiden vad eleven ska göra eller förstärka direkt när eleven utför minsta 
arbetsinsats i rätt riktning visade sig fungera positivt, samt att ge eleven positiv feedback. ”De 
här eleverna är redan mycket motiverade, om de bara kunde vara mer flexibla och hantera 
sin frustration bättre så skulle de göra det. De väntar bara på att vi ska ge dem den hjälp de 
behöver” (W.Greene, Explosiva barn, 2014, s. 218). 



!

23!
!

Förebyggande arbete 
Då materialet analyserades visade det sig att elever som visar ett explosivt beteende blir 
lugnare när de vet vad som krävs av dem när en skoldag blir så förutsägbar som möjligt. Att 
anpassa undervisningen för de elever som visade ett explosivt beteende verkade också fungera 
bra, där uppgiften utgick ifrån elevens kunskapsnivå förutsättningar och behov (Skolverket, 
Lgr-11, 2011). Pedagogen kunde tillsammans med eleven arbeta fram ge strategier och ge 
eleven redskap för att hjälpa dem med det explosiva beteendet. (W.Greene, Vilse i skolan, 
2011). Informanterna menar att det är viktigt att sätta elevens behov först och visa empati, så 
inte pedagogen bemöter eleven direkt när den kliver in genom klassrumsdörren med 
kunskapskraven för då är konflikten ett faktum. Försöka att se på eleven vad är det för dag 
idag, att pedagogen känner av ”vibbarna” visade sig ge positiva resultat. 

Att arbeta fram strategier och redskap till eleven som är användbara för eleven i vissa 
situationer gav positiva resultat. Detta förhållningsätt är i linje med det som Greene står för, 
där eleven måste lära in en strategi och hitta redskap för att hantera sina känslor (W.Greene, 
Vilse i skolan, 2011). Det visade sig att eleven hade användning av inarbetade strategier i 
form av tecken som arbetades fram tillsammans med elev och pedagog. Så eleven kunde ta en 
paus innan det explosiva beteendet visade sig hos eleven.  

Det framkom att det var viktigt att eleven är i fokus när pedagoger jobbar fram strategier och 
redskap tillsammans med eleven, som ska bli användbara för den enskilde individen. Det var 
viktigt att pedagogen väntade in elevens svar på en kommande lösning, för ofta hade eleven 
ett förslag på hur lösningen kunde se ut och då utgick pedagogen på vad eleven svarat och 
byggde vidare på eleven idéer (W.Greene, Explosiva barn, 2014). Det framkom att kartlägga 
elever och ta reda på vad beteendet stod för och att pedagogen definierade problemet för att 
undersöka vad orsaken till det explosiva beteendet berodde på (W.Greene, Att bemöta 
explosiva barn, 2012). Viktigt att vi hittar elevens styrkor och kan bygga vidare på dem så att 
självförtroendet och självkänslan växer. Då stärktes eleven och pedagogen gav eleven 
möjligheter till att lyckas. Att pedagogen anpassade kraven utifrån elevens förutsättningar 
behov och ta reda på vart eleven befinner sig i sin utveckling och utgå därifrån visade sig 
fungera på ett bra sätt. Det framkom också vara viktigt att pedagogernas bemötande till eleven 
att den kände sig lyssnad på, att det var viktigt att pedagogen nådde fram till varje enskild 
elev så att eleven kände tillit till sin pedagog. Tydlighet och struktur på lektionerna, vad ska 
jag göra, hur ska jag göra och varför? Ett Schema som beskrevs t.ex. med bilder och med 
kosta tydliga avgränsade uppgifter och aktiviteter som prickas av efter att eleven blivit klar 
(Skolverket, Stödinsatser i utbildningen, 2014). Detta tydliga arbetssätt visade sig vara 
otroligt viktigt för de eleverna med ett explosivt beteende.  
Gruppnivå  
Där framkom att pedagogen helt enkelt sänkte kraven för vissa elever vilket ledde till mindre 
frustrerade elever och färre utbrott. Att pedagogen alltid utgår ifrån eleven och sätter den i 
fokus utifrån elevens förutsättningar och behov. Undersöka i arbetslaget när det fungerar bra 
med en specifik elev och hur gjorde den undervisande pedagogen då, detta för att kunna 
kartlägga eleven. Dela med sig av tips och idéer till arbetslaget när det fungerar. Hitta 
strategier för eleverna som visar ett explosivt beteende, vad gör pedagogen om det händer 
igen?  Det är bra att pedagogen vågar prata om olikheter på gruppnivå men det är viktigt att 
tänka på hur pedagogen utrycker sig. Undervisningen bör utgå ifrån varje enskild elev, därför 
så kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (Skolinspektionen Johansson, 2010). 
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Analys, diskussion och slutsatser 
Här nedan kommer jag att beskriva mina egna slutsatser av materialet som framkommit under 
intervjuerna samt att dela med mig av de nya idéer och tankar som jag kommer att använda i 
mitt förhållningsätt. Ett citat som framkom under intervjuerna som jag kommer att bära med 
mig i min yrkesroll är följande: 

”Där placerar pedagogerna stjärnor inom räckhåll”. 

Där knyter pedagogerna an relationer så att varje elev känner sig sedd och respekterad och 
elevers olikheter blir till möjligheter. Det optimala förhållningsättet skulle vara att pedagogen 
ser alla elever utifrån där de befinner sig i sin utveckling och att de undervisas utifrån sina 
egna förutsättningar och behov. Samt att alla är välkomna i klassrummet, inga kulturkrockar 
och inga nedlåtande kommentarer. Där pedagogerna inte hade några förutfattade meningar om 
eleverna. Där alla elever strävade mot samma mål men får hjälp att hitta sin egen väg 
(Skolverket, Lgr-11, 2011). Viktigt att varje pedagog bygger upp ett förtroende och en tillit 
gentemot alla elever, innan pedagogen kommer med krav på eleven. Att skapa relationer 
mellan pedagog och elev innan kunskapskraven framställs, har visat sig ge positiva resultat i 
studien. 
Har pedagogen ingen relation till eleven, var det svårare att undervisa de elever som visade ett 
explosivt beteende. En av orsakerna till elevernas beteende kunde troligtvis vara att eleven 
inte kände tillit, där saknades det en relation mellan elev och pedagogen framkom det i 
studien. Fanns det en tillit så kände sig eleven trygg och kunde fokusera på att ta in kunskap. 
(Skolinspektionen Ulrika Palm, 2010). Övervägande i resultaten så handlar det om att bygga 
relationer tillsammans med eleverna samt att se varje enskild individs behov och 
förutsättningar och undervisa därifrån. Det gäller att varje pedagog hittar in till varje enskild 
elev genom elevens intresse eller styrkor och bygger kunskapskraven vidare därifrån. Vissa 
elever visar ett explosivt beteende när de blir rädda och oroliga, vi måste göra skoldagen så 
förutsägbar som möjligt för de här eleverna (W.Greene, Explosiva barn, 2014). En 
förutsättning för att eleven ska ta in ny kunskap, är att eleven ska känna trygghet. 

Pedagoger skulle behöva utbyta erfarenheter med varandra om de elever som visar ett 
explosivt beteende, ge varandra tips och idéer för att underlätta och hjälpa eleven. Det 
framkom i studien att det är viktigt att pedagogen ser varje enskild elev och att vi sätter eleven 
i fokus. Där det fungerar bra, där finns det något att bygga på, för det är ju de starka 
förmågorna hos eleverna som vi bör utgå ifrån. Att pedagoger ser olikheter som möjligheter 
att pedagoger anpassar sin undervisning så att varje enskild elev undervisas utifrån där den 
befinner sig kanske till och med på olika sätt. Att pedagoger tänker över hur den egen 
undervisning kan anpassas så att den passar varje elevs kunskapsnivå (Skolverket, Lgr-11, 
2011). Den frågeställningen skulle jag gärna vilja forska vidare om. Undersöka hur vi 
pedagoger anpassar undervisningen så att den passar för alla, först då blir det en skola för alla. 
Att pedagoger var tydliga i sin undervisning så att eleverna vet vad som förväntades av dem, 
att en skoldag blev så förutsägbar som möjligt. 

De slutsatser jag drar av Ross W. Greenes forskning är att barn som kan sköter sig. Bara att 
pedagogerna ger eleverna förutsättningarna till att lyckas genom att lära in strategier och 
redskap i deras eget förhållningsätt. Ross W. Greene hävdar även att utmanande beteende är 
en form av utvecklingsförsening. Därför måste pedagogerna träna in de färdigheter som 
saknas och ge eleverna strategier så att de får möjligheter att lyckas i skolan. Att pedagoger 
samtalar tillsammans med eleven när ett misslyckande sker, så att eleven är förberedd vid 
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nästa tillfälle. Att pedagoger ger elever redskap och strategier att klara av vardagen. Alla 
elever måste få möjligheter att lyckas, annars förlorar eleven självförtroende och självkänslan 
försvagas när eleven känner sig misslyckad. För att eleven ska lyckas måste pedagogerna ge 
eleven förutsättningarna. För att nå fram krävs det att pedagogerna granskar sitt eget 
förhållningsätt gentemot de elever som visar ett explosivt beteende (W.Greene, Vilse i skolan, 
2011). Pedagoger borde använda sig av kollegor som är med på lektionen och observerar 
pedagogens förhållningsätt till de elever som visar ett explosivt beteende. Pedagoger som 
jobbar i skolan har, stor kunskap att delge varandra, pedagoger kan bli bättre på, att ge 
varandra fortbildning på sin egen arbetsplats. Om det fungerar bra för en elev med ett 
explosivt beteende tillsammans med en pedagog så undersök hur den specifika pedagogen 
förhåller sig, vad är det som fungera bra där? I vissa fall bör pedagoger arbeta fram en 
kartläggning där eleven sätts i fokus, undersöka var det fungera bra och bygga vidare på de 
starka förmågorna som eleven har, inkörsporten kan vara ett eventuellt intresse. Sen måste 
pedagoger ta reda på vem som äger problemet, att pedagogen väljer sina regler, för det är med 
omgivningen de här eleverna med ett explosivt beteende får problem (Hejlskov Elvén, 2014). 

Efter att ha analyserat intervjuerna så visade det sig att förebyggande arbete ger ett positivt 
resultat. När en elev är i affekt så är det ingen idé att kommunicera, utan vänta tills eleven har 
lugnat ner sig. Då är det viktigt att föra ett vägledande samtal tillsammans, där eleven kan få 
nya infallsvinklar på händelsen och pedagogen sätter eleven i fokus och visar empati för det 
som hände. Under samtalet så är det viktigt att pedagogen skiljer på handling och elev. När 
pedagogen jobbar förebyggande är det viktigt att eleven är med i samtalet. Eleven kommer 
ofta med lösningar till att hitta sina egna strategier och redskap bara pedagoger ger eleven tid 
och backar under samtalet, då känner sig eleven respekterad och är delaktig i diskussionen. Är 
inte eleven med i diskussionen, fungerar inte det förbyggande arbetet visade det sig i studien  
(W.Greene, Vilse i skolan, 2011). Under samtalets gång kan eleven komma fram till enkla 
lösningar vid de tillfällen när eleven känner att den vill ha två minuters paus så gör eleven ett 
visst tecken. Att det är viktigt att föräldrarna är underrättade och är med i gemensamma beslut 
som tas i skolan (Skolverket, Lgr-11, 2011). 

En annan aspekt som kommit fram under studien är att elever som inte vet vad som krävs av 
dem visar ofta ett explosivt beteende, de blir troligtvis rädda och osäkra när de inte vet vad 
som ska ske. Därför är det viktigt att pedagogerna gör deras skoldag så förutsägbar som 
möjligt. Eleverna fungerade som bäst när skoldagen var tydliggjord och eleven hade möjlighet 
att klara av förväntningarna i skolan (Skolverket, Lgr-11, 2011). Den här rapporten utgår ifrån 
pedagogens förhållningsätt, det framkom i studien att är orsaken till elevers explosiva 
beteende känt så kommer anpassningar i skolan som ett förebyggande arbete. Det verkade 
som de elever med ett explosivt beteende fann mer arbetsro när uppgifterna var anpassade 
utifrån deras egen förmåga. Att ge eleven förutsättningarna för att lyckas, genom att anpassa 
uppgifterna så att de passar eleven beroende på vilken nivå eleven befinner sig på samt att 
göra den aktuella situationen begriplig för dem verkar fungera positivt på de elever som visar 
ett explosivt beteende (Hejlskov Elvén, 2014). Syftet med rapporten var att det kommer att få 
fram att pedagogers förhållningsätt är viktigt för att elever som visar ett explosivt beteende 
ska kunna utvecklas. Det visade sig att vissa elever lider av en utvecklingsförsening i sitt 
sociala beteende. Om pedagoger behandlar de här eleverna som visar ett explosivt beteende 
som att det beror på en utvecklingsförsening och tillämpar samma metoder som vid andra 
inlärningssvårigheter blir resultatet mycket bättre (W.Greene, Vilse i skolan, 2011). 
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Bilagor 
Bilaga 1 
Intervjufrågor om pedagogers förhållningsätt i grundskolan? 
 

Använder du dig av några förhållningsätts metoder i din undervisning som 
Teacch, Cps, Set, ICDP i din undervisning? Om ja berätta… 

 

Hur har du fått den kunskapen? 

 

Vilka strategier har du när en elev vägrar att göra en specifik uppgift? 

 

Hur förhåller du dig när en elev rusar ut genom dörren och är upprörd? 

 

Hur gör du för att förebygga så att det utmanande beteende inte upprepas? 

 

Vilka strategier har du när en elev provocerar dig?  

 

Varför tror du att vissa elever beter sig mer explosiva än andra?  

 

Hur bemöter du elever som har svårt med att ta motgångar/krav? 

 

Hur jobbar du med elevgruppen där det finns elever som visar ett explosivt 
beteende? 

 

Hur skulle den optimala skolan se ut för de elever som visar ett explosivt 
beteende? 
  

 
 


