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Abstract 

 

The study's aim was to examine the professional role of the Special Education Teachers, 

working with students in socio-emotional difficulties with focus on externalizing behavior. 

The study is qualitative in nature, based on 10 interviews conducted at four different schools 

where four Special Education teacher and six teachers were interviewed. The system 

theoretical perspective was used as a theoretical basis, based on a holistic view of the schools 

where relationships, interactions and context is of great importance. The Special Education 

Teacher is a part of the school context and therefore it has been interesting to study how 

he/she works with socio-emotional difficulties in school activities on organization, group and 

individual level. The results show that externalizing students becomes a problem in schools 

today when they influence their surroundings and requires a lot of time regards to needs of 

both teachers and Special Education Teacher. The Special Education Teacher sees on his/her 

role as central pivot in the networks of contacts with the principal, parents, teachers, students 

and any other external bodies.  
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1. Inledning 

Vi måste respektera och ta barns känslor på allvar, liksom även de känslor 

som barnen utlöser hos oss. Vi måste också respektera att barn är olika med 

avseende på hur lätt och med vilken styrka känslorna kommer till uttryck 

(Johannessen, 1997 s.113). 

 

De som arbetar inom skolan har säkert alla mött dem, eleverna som utmanar oss som lärare 

lite extra. De behöver inte ha direkta kunskapsrelaterade svårigheter, utan de väcker snarare 

en känsla hos oss som vuxna, lärare och pedagoger. Det kan vara en känsla av osäkerhet i hur 

man bör bemöta dem, en frustration över hur vi ska organisera verksamheten, miljön, 

kollegorna och barngruppen/klassen kring dem så att alla elevers behov blir tillgodosedda. 

Det kan även vara en känsla av glädje och lycka när vi väl lyckas förstå och hjälpa de här 

eleverna. Den sistnämna känslan kommer ofta av att vi utvecklat en god relation till de här 

barnen och gärna även deras föräldrar.  Det handlar om elever i socioemotionella svårigheter, 

elever som kan upplevas som ”bråkiga”, har svårt att koncentrera sig, drar sig undan, har svårt 

i samspelet med andra, är rädda eller nervösa.   

 

Eftersom vår blivande yrkesroll som specialpedagoger bland annat kommer att innefatta 

handledning, rådgivning, uppföljning/utvärdering och skolutveckling, men även fokus på att 

undanröja hinder för och orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöerna 

(Regeringens Prop. 2000/01:14), bör vi vara insatta i hur omfattande denna problematik är. 

Vad blir vår roll i arbetet med dessa elever?  Hur kan vi stötta, handleda och råda lärarna? Hur 

kan vi organisera oss tillsammans med lärare, elevhälsoteam, föräldrar, etc. så att alla nära 

eleven samarbetar mot samma mål?  

 

En bidragande orsak till socioemotionella svårigheter kan, enligt Kadesjö (2008), vara att i 

dagens moderna samhälle utsätts barnen för oerhört mycket intryck, aktiviteter, bilder i TV 

och tidningar. Det kan tyckas att barnen idag ges möjligheter till utveckling och framgång, det 

gäller bara att kunna ta till vara på det. Men alla barn klarar inte det. Detta kan göra att vi 

riskerar att få en ny ojämlikhet mellan de som kan utnyttja allt det som samhället erbjuder och 

de som inte kan det (Kadesjö, 2008). I skolans styrdokument uttryckts det tydligt att alla barn 

ska få en likvärdig utbildning. En likvärdig utbildning behöver inte betyda att undervisningen 

ska utformas på samma sätt överallt eller att resurser ska fördelas lika, utan att man ska ta 



2 

hänsyn till varje individs olika förutsättningar och behov. Socioemotionell problematik kan 

om den inte åtgärdas ibland även leda till att några barn av olika anledningar har svårt att 

uppnå målen (Andersson, 1999). Här har skolan ett särskilt ansvar där den ska främja lärande 

och kunskapsutveckling utifrån barnets bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 

(Lgr11, Skolverket). Erfarenheten visar dock att skolan många gånger har problem med att 

möta alla elever utifrån deras individuella förutsättningar och att när detta möte misslyckas 

uppstår svårigheter av olika slag (Liljegren, 2000).  

 

Hur kan man då arbeta som specialpedagog för att bemöta dessa elever så de får samma chans 

till en likvärdig utbildning? Hur bidrar specialpedagogen till att skapa ett klimat i skolan där 

de inte blir utpekade och exkluderade av både vuxna och andra barn?  
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1.2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här studien är att få kunskap om hur specialpedagogens roll uppfattas och 

organiseras i arbetet med elever i socioemotionella svårigheter.  

 På vilket sätt upplevs utåtagerande barn i skolans verksamhet?   

 Vilken roll anser sig specialpedagogen ha i arbetet med elever i socioemotionella 

svårigheter? 

 Hur upplever pedagogerna specialpedagogens roll i arbetet med elever i 

socioemotionella svårigheter? 

 

Avgränsningar 

Eftersom begreppet socioemotionella svårigheter innebär både att vara inåtvänd och 

utåtagerande, har vi valt att fokusera på utåtagerande barn i vår undersökning. För att 

avgränsa studien ytterligare har vi valt att inte behandla medicinska diagnoser i denna i 

undersökning. Studien inriktar sig även mot skolåren F-6.  
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2. Bakgrund 

I det här avsnittet behandlas först tidigare forskning både nationellt och internationellt där 

olika perspektiv och begrepp kort beskrivs. Därefter beskrivs begreppet socioemotionella 

svårigheter mer ingående. Sedan diskuteras ägandet av problemet samt varför det är så viktigt 

att lyckas i skolan. Vad säger styrdokumenten? Efter det beskrivs specialpedagogens yrkesroll 

historiskt och fram till idag. Slutligen beskrivs utifrån vilken teoretisk utgångspunkt studien 

bygger på. 

 

2.1. Tidigare forskning 

Inom specialpedagogisk forskning har det historiskt sett utvecklats flera olika perspektiv och 

synsätt att se på barn i behov av särskilt stöd. Ett av dessa perspektiv är ett traditionellt 

individualistiskt, kompensatoriskt perspektiv, som har sina rötter i psykologi och medicin 

(Nilholm, 2005, s. 124). Det grundläggande i det kompensatoriska perspektivet är att se till att 

individer kompenseras för sina problem. Det mesta baseras på att placera in individer i olika 

problemgrupper, försöka förstå deras problem utifrån neurologiska eller psykologiska 

processer, för att hitta metoder som kan hjälpa individerna att klara av sina problem (Nilholm, 

2007; Persson, 2001). 

Persson (2001) menar att det därför finns skäl att argumentera för ett perspektiv som bygger 

på att specialpedagogisk verksamhet bör ses relationellt (s. 143), det vill säga i interaktion 

med den övriga pedagogiska verksamheten i skolan. I ett sådant perspektiv blir det viktigt vad 

som sker i förhållandet, samspelet och interaktionen mellan olika aktörer. Här ser man även 

på elevens egna förutsättningar i relation till eventuella förändringar i dess omgivning och att 

dessa i sin tur påverkar elevens förutsättningar för att uppfylla på förhand uppställda krav 

eller mål. I följande figur illustreras de två perspektiven och deras konsekvenser inom sex 

pedagogiska huvudområden. 
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Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 

Uppfattning av pedagogisk 

kompetens 

Förmåga att anpassa undervisning och stoff 

till skilda förutsättningar för lärande för 

eleverna. 

Ämnesspecifik och undervisningscentrerad 

Uppfattning av 

specialpedagogisk kompetens 

Kvalificerad hjälp att planera in 

differentiering i undervisningen. 

Kvalificerad hjälp direkt relaterad till elevers 

uppvisade svårigheter. 

Orsaker till specialpedagogiska 

behov 

Elever i svårigheter. Svårigheter uppstår i 

mötet med olika företeelser i uppväxt-och 

utbildningsmiljön. 

Elever med svårigheter. Svårigheter är 

antingen medfödda eller på annat sätt 

individbundna. 

Tidsperspektiv Långsiktigt Kortsiktigt 

Fokus på specialpedagogiska 

åtgärder 

Elev, lärare och lärandemiljö. Eleven 

Förläggning av ansvaret för 

specialpedagogisk verksamhet 

Arbetsenheter (-lag) och lärare med aktivt 

stöd från rektor. 

Speciallärare, specialpedagoger och 

elevvårdspersonal.  

        Figur 1: Relationellt och kategoriskt perspektiv (Persson, 2001, s. 143). 

 

Om man tittar på forskning kring elever i socioemotionella svårigheter ur ett internationellt 

perspektiv kan man bland annat finna att de holländska forskarna Mooij och Smeets (2009) 

ställer sig kritiska mot skolors arbete. I sin artikel skriver författarna ”pupils with emotional 

and behavioural disorders”, vilket betyder elever med emotionella och beteendemässiga 

svårigheter, vilket utifrån ovanstående figur kan tolkas som att de utgår från ett mer 

kategoriskt perspektiv. Men i sin artikel lyfter författarna även vikten av elevens sociala 

kontext i samband med socioemotionell problematik. De menar att det är både personliga och 

miljömässiga faktorer som påverkar i dessa fall och att tidiga insatser och anpassningar av 

miljön kring eleven kan reducera och förebygga socioemotionella svårigheter.   

 

I sin studie undersökte Mooij och Smeets (2009) hur tolv skolor, noga utvalda efter deras 

samarbete med andra institutioner, arbetar aktivt med elever i socioemotionella svårigheter. 

Forskarna använde sig av tre olika aspekter som utgångspunkt: 1) Undervisnings- och 

socioemotionell skolmiljö, 2) System för att upptäcka och åtgärda och 3) Stödet till lärare och 

skolor. Intervjuanalysen bestod av att sammanställa svaren med utgångspunkt från dessa tre 
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rubriker. Skolornas intentioner har varit att kunna bemöta barn i socioemotionella svårigheter 

på ett bra sätt men i övrigt är kritiken mot skolorna ganska hård.   

 

Den kritik som framförts är, trots skolornas ambition att kunna bemöta elever i 

socioemotionella svårigheter på ett bra sätt, så har de inte kunnat skapa bra 

undervisningssituationer där kunskaper om diagnoser och undervisningsmål samordnas samt 

att uppföljning av sociala mål saknas. Viktigt att dock vara medveten om är att det holländska 

skolsystemet är mer uppdelat än det svenska, med tydligare inslag av särlösningar (Nilholm, 

2012). 

 

Även Cefai och Cooper (2010) diskuterar i sin artikel begreppen i respektive med svårigheter. 

De menar att användandet av i stället för med, är för att man haft som mål att signalera att 

svårigheterna ska ses som en skildring av förhållandet mellan elev och skolan, i stället för att 

se det som att elevens svårigheter är konstanta. Vidare beskriver Cefai och Cooper att deras 

strävan har varit att göra elevernas egna upplevelser hörda. Författarna menar att bråkiga barn 

upplever att de blir exkluderade, inte lyssnade på och att de inte känner sig omtyckta av sin 

omgivning. I skolan upplevs en del elever som bråkiga och svåra att ha att göra med.  I sin 

undersökning sammanställer författarna sex studier med elever i åldrarna 11-16 år.  Fem 

huvudteman har fastställts av det som framkommit i undersökningen med eleverna; dåliga 

relationer med lärare, repressalier, en känsla av förtryck och maktlöshet, osammanhängande 

lärande erfarenheter, och utanförskap och stigmatisering. Lärarna framhöll elevens personliga 

brister som anledning till elevernas svårigheter medan eleverna själva påpekade bristerna hos 

lärarna att de inte lyssnade på dem och att deras bemötande var exkluderande. 

Nilholm (2012) talar om att skillnaderna i användandet av begreppen i respektive med 

svårigheter kan vittna om en problematik när det gäller att tolka studier som genomförts i 

andra länder och kulturer. När man talar om ”elev i socioemotionella svårigheter” innebär det 

att problematiken inte klart tillskrivs eleven och uttrycket har en något mildare klang. Detta 

visar också på problemet med att tolka studier som genomförts i andra länder och kulturer.   

 

2.2. Vad är socioemotionella svårigheter?  

Johannessen (1997) väljer att dela in socioemotionell problematik i två områden; aggressivitet 

och tillbakadragenhet. Ofta är det de aggressiva handlingarna som får störst uppmärksamhet. 

De barn som drar sig undan, in i sig själva får ofta för lite utrymme i förhållande till 
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”bråkstakarna”. Denna tillbakadragenhet kan därför förstärkas under barndomen och i tonåren 

och till slut bli permanenta drag i vuxen ålder. Varken aggressivitet eller tillbakadragenhet är 

enbart individuella egenskaper, utan tar sin grund ”i ett komplicerat samspel mellan 

individuella dispositioner eller ”möjligheter” och omgivningens svar” (Johannessen, 1997. 

s.12). 

 

Aggressivitetshandlingar är känslostyrda och ligger ofta utanför jagets kontroll där de 

omedvetna krafterna tar över och genomför handlingar som jaget inte vill kännas vid. Sådana 

känslor vill vi gärna försöka kontrollera och hitta ett accepterat sätt att uttrycka dem på. 

Starka känslor är en del av oss och är inte alltid våldsamma, utan är också drivkraften till 

glädje, engagemang och kreativitet. I skolan handlar det om att man ska synas på ett lämpligt 

sätt i gruppen, inte för mycket och inte för lite, utan man ska vara precis lagom för att inte bli 

avvikande (Johannessen, 1997). 

 

Att förebygga och reparera socioemotionell problematik kan ha en positiv spridningseffekt på 

andra områden och gynna barnet senare i livet. Det är av stor vikt att upptäcka och känna igen 

tecken på social och emotionell problematik tidigt, så att vi har möjlighet att ge barnet 

alternativa vägar (Johannessen, 1997).    

 

2.3. Vem äger problemet? 

Ibland kan det vara svårt att sortera ut vart problemet egentligen ligger. Är det eleven som har 

problem i (med) skolan eller är det skolan som har problem med eleven? När man vill 

förändra något kring en elev och inte vet hur man ska göra, vad är då det första man bör 

försöka förändra, skolan eller eleven? Andersson (1999) menar att det alltid är mycket lättare 

att förändra sig själv än att försöka förändra andra. Hon beskriver i sin bok Samverkan för 

barn som behöver (1999), fem frågor som då kan vara bra att ställa sig själv som pedagog: 

1. På vilket sätt är detta ett problem för mig och vad kan jag förändra hos mig själv så att 

detta blir ett mindre problem? 

2. Vilka förändringar kan man göra i klassen för att förändra situationen? 

3. Hur kan jag som lärare få stöd av elevens föräldrar, både när det gäller enskilda elever 

och när det gäller hela klasser som är oroliga och stökiga? 

4. Hur kan skolans organisation förändras för att minska problemet? 
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5. Skulle eleven med problem ha det bättre i en annan skolform och i så fall vilken? 

(Andersson, 1999, s. 42-45). 

 

Greene (2011) skriver att hjälpa barn i sociala, känslomässiga svårigheter är ingen lätt uppgift. 

Det kräver ett hårt, envist, tålamodskrävande arbete och ett behov av laginsatser krävs också 

eftersom det kan bli frågan om att ifrågasätta traditionella kunskaper och metoder. Vidare 

menar författaren att “barn med sociala, känslomässiga och beteendemässiga svårigheter 

saknar vissa viktiga tankefärdigheter” (s. 29). 

 

Om man vet vilka färdigheter ett barn saknar, har man lättare att kunna lära ut de 

färdigheterna samt att också kunna förutsäga i vilka olika situationer ett störande beteende kan 

uppstå. Om man däremot inte vet vilka färdigheter som barnet saknar och behöver lära in, är 

det väldigt svårt att förutse när krisen för barnet kommer. Barnet kommer att känna sig mer 

och mer uppgivet, frustrerat och utanför, vilket vi alla skulle göra om vi hade problem som 

ingen verkade förstå och vi behandlades på ett sätt som bara gjorde problemen värre. När 

kraven på ett barn överstiger dess förmåga att reagera adekvat, är det även troligt att ett 

störande beteende uppstår. Ett barn gör oftast rätt om de kan (Greene, 2011). 

 

Hejlskov Elvén skriver i sin bok Beteendeproblem i skolan (2014), att det är pedagogen som 

upplever elevens beteende som ett problem. ”Eleverna ser sällan sitt “problem” som ett 

problem, vilket gör att de inte automatiskt har motivation att ändra sitt beteende” (s.16). 

Författaren skriver vidare att allt problemskapande har en orsak. En av de vanligaste 

orsakerna är att det ställs för höga krav på eleven. 

 

I sin föreläsning Barn som vi inte riktigt förstår oss på (Sundsvall 2014-10-30), berättade 

Jeanette Stenwall, leg. psykolog med erfarenhet inom barn- och ungdomspsykiatri, blandade 

tankar utifrån Hejlskov Elvén (2014), Greene (2011) och egna erfarenheter, att barn har olika 

funktionsnivåer inom olika områden. De kan vara väldigt verbalt begåvade samtidigt som 

deras sociala förmåga är låg. Stenwall menar att vi ofta misstar oss på detta pga. barnets 

språkliga förmåga, att de ska kunna förstå det sociala samspelet eller i alla fall kunna 

reflektera kring situationer som uppstått utifrån deras verbala skicklighet. När de inte klarar 

av detta blir vi vuxna förvirrade och irriterade. De här barnen är det ofta väldigt svårt att hitta 

en lämplig kravnivå för eftersom deras förmågor skiljer sig så markant. 
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2.4. Vikten av att lyckas i skolan 

Det finns de elever som ständigt och jämt misslyckas i skolan och när misslyckandet är ett 

faktum, då kommer utbrotten. Det finns inte en enda elev som själv väljer att misslyckas eller 

väljer att få ett utbrott i någon form. Ansvaret ligger hos de vuxna och det är de som måste se 

till att eleverna lyckas och når sina kunskapsmål (Hejlskov Elvén, 2014). Ofta kan man 

uppleva barn i socioemotionella svårigheter som att de har svårt att koncentrera sig. De kan 

tyckas ouppfostrade, som att de inte fått lära sig hur man ska uppträda. Men att kunna 

koncentrera sig innebär ”att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera 

intrycken från allt som finns omkring” (Kadesjö, 2008, s. 15). 

 

Ett barn med koncentrationssvårigheter kan ha svårt att utveckla goda kamratrelationer 

eftersom sådana gruppaktiviteter kräver uppmärksamt samspel samt att man ska kunna 

förhålla sig till regler. I skeenden som dessa är det vanligt att barnet upplever att de inte kan 

påverka situationen och att de känner sig utelämnade. De hamnar ofta i konflikter med andra 

barn utan att egentligen förstå varför de andra blir så arga på dem. Dessa barn är beroende av 

att vuxna i deras omgivning förstår dem och kan hjälpa dem, i första hand deras föräldrar. 

Skolans ansvar är dock att skapa en vardagssituation som ger barnen chansen att utvecklas 

utifrån sina förutsättningar och att de får möjligheten att uttrycka sina positiva sidor (Kadesjö, 

2008). Kinge (2000) menar att barn med socioemotionella svårigheter bör ses som lika 

funktionshämmande som diagnostiserade funktionshämningar. Vidare menar författaren att 

dessa barns ”beteende hindrar dem från ett likvärdigt och positivt deltagande i den sociala 

miljön” (s.23).   

 

Hejlskov Elvén (2014) beskriver att vuxna i skolan måste vara empatiska och det innebär att 

man som vuxen behöver rikta uppmärksamheten mot de känslomässiga och underliggande 

budskapen i en elevs kommunikation, både den verbala som icke-verbala kommunikationen. 

Kinge(2000) delar också Kadesjö (2008) och Johannessen (1997) beskrivningar och arbetssätt 

med barn i socioemotionella svårigheter men påpekar också vikten av professionella 

empatiska vuxna i mötet med dessa barn, vilket inte de andra forskarna gör i samma 

utsträckning. Att vara en professionell empatisk vuxen innebär att man kan bortse från barnets 

kommunikation och handlingar och istället uppmärksamma barnets känslomässiga motiv. 

Detta kan man göra genom att ställa frågor som “jag förstår att du är arg, ledsen eller rädd…”. 

“Är du rädd för att jag ska bli arg på dig? Eller är du ledsen eller arg för något”? Frågor av 
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denna art kan inbjuda barnet till att de blir medvetna om sitt egna känslomässiga tillstånd och 

på det sättet får barnet upplevelsen över att bli sett, uppskattat och bekräftat på ett annat plan. 

Istället för att bli uppmärksammat och stämplat över sina konkreta handlingar (Kinge, 2000). 

                            

Stenwall berättar (Föreläsning: 2014-10-30) att det är väl investerad tid att bygga en bra 

relation till eleven. En bra relation kan vi enbart skapa om vi har ett genuint intresse för och 

en önskan att förstå eleven. Vi vuxna är alltså vårt viktigaste redskap och hjälpmedel i 

kontakten med eleven. Vårt beteende och förhållningssätt är avgörande för hur väl vi kommer 

att lyckas.  

 

2.5. Kopplingar till styrdokumenten 

I Lgr11 kan man läsa att: “skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att 

inhämta och utveckla kunskaper och värden. [...] Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och 

ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra” 

(Lgr11, s.9).  Ett problem som kan uppstå i arbetet med barn i socioemotionella svårigheter är 

just att de inte alltid klarar av att samspela med andra barn på ett accepterat sätt. “Problemet 

för barn med beteendeproblem (och alla i deras omgivning) är att de reagerar betydligt mer 

dysfunktionellt än vi övriga, och betydligt oftare”(Greene, 2011, s. 30). Hejlskov Elvén 

(2014) beskriver det så här: “ Många elever kan inte överblicka en lektion, planera hur de ska 

arbeta och vet inte hur långt de har kommit med sina uppgifter. Då är det svårt att hålla 

motivationen uppe [...] Många elever reagerar direkt på det som händer i en situation och kan 

helt enkelt inte låta bli att agera om impulsen kommer” (s. 26). Lärarens arbete blir att, enligt 

läroplanen ”organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar 

och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga”(Lgr11, s. 14). För att 

uppnå dessa krav enligt läroplanen ska läraren interagera med eleven så att denne blir delaktig 

i planering av kurser, ämnen, aktiviteter och den dagliga utvärderingen av undervisningen. På 

det sättet “kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ansvar” (Lgr11, s.8).  

 

Inkludering som mål är något som är tänkt att omfatta både förskolan- och skolans 

verksamhet. Utformningen är konstruerad att så att skolan och förskolan ska vara anpassad för 

att ta hand om alla barn och elever, inte att barn och elever behöver anpassas till 

verksamheten. Inkludering innebär också att skolan och förskolan ska undvika särlösningar 

(Nilholm, 2012). Lgr11 beskriver detta arbete bland annat så här: ”Undervisningen ska 



11 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (s.8). Vidare beskriver Nilholm (2012) att 

själva begreppet inkludering inte används i våra styrdokument för svensk skola, vilket kan ha 

medfört att idén om inkludering har visat sig svår att realisera. 

 

I Skollagen (2010:800) bilaga 4: Skollagen kap. 5. Arbetsmiljö, kan man läsa att: 

  3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever -försäkras en skolmiljö som 

präglas av trygghet och studiero. [...] 

6 § Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade 

för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs 

ordnings-störande uppträdande.     

- Enligt de förutsättningar som följer av 7-23 §§ får det beslutas om utvisning, kvarsittning, 

tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, avstängning och 

omhändertagande av föremål.  

 

Rektor eller lärare har utifrån denna text rätt att utvisa, tillfälligt omplacera, avstänga eller 

tillfälligt förflytta elever som uppträder störande eller påverkar andra elevers studiero och 

trygghet negativt.  Enligt Andersson (1999) kan det finnas två anledningar till att segregera 

elever. Det ena är att man vill rädda eleven, det andra är att man vill rädda klassen. Det 

handlar om att man vill ge bästa möjliga förutsättningar för att eleverna ska få stöd och hjälp 

eller att man vill bli av med störande och hindrande elever i den vanliga undervisningen. 

Nackdelen med en sådan segregering, enligt Andersson, är att det gärna uppstår en stämpling 

av eleverna, de får en etikett eller en diagnos som kan vara svår att bli av med senare i livet. 

Deras känsla av att vara annorlunda förstärks, vilket påverkar självkänslan negativt. Ofta blir 

kontakten med övriga elever på skolan mycket dålig, vilket påverkar relationer till kamrater 

(Andersson, 1999).   

 

2.6. Specialpedagogens roll  

Enligt Persson (2001) är den specialpedagogiska definitionsfrågan problematisk ur flera 

perspektiv. Dels utgör specialpedagogiken ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som hämtar 

sin teori från psykologin, sociologin, medicin m.fl. Dels är den politisk normativ eftersom den 

handlar om hur samhället och dess medlemmar uttrycker hur människor med avvikelser av 

olika slag ska ha det nu och i framtiden. Sist ska specialpedagogiken uppfylla en mängd 

funktioner i samhälle och skola, vilka enligt författaren, inte alltid är klart uttryckta. 

 



12 

Bladini skriver i sin avhandling Handledning som verktyg och rum för reflektion (2004) att 

den första statligt reglerade speciallärarutbildningen startades i början av 1960-talet. Syftet 

med utbildningen var att utbilda lärare för undervisning av, vad man då kallade, 

utvecklingshämmade och svårfostrade samt handikappade elever (Bladini, 1990). 

 

När specialpedagogutbildningen startade 1990 efter att lärarutbildningskommittén lagt fram 

ett nytt förslag till lärarutbildningen i vilken också ingick ett förslag till ett förändrat 

specialpedagogiskt program (SOU 1999: 63). Detta innebar en förändring från den tidigare 

utbildningen till speciallärare. Specialpedagogens roll var att arbeta utifrån tre olika nivåer: 

individ- grupp och organisationsnivå. Detta till skillnad från specialläraren som mestadels 

arbetat med enskilda elever.  

 

Vernersson I-L, (1998) skriver att specialläraren och nu även specialpedagogens roll kan ses 

ur olika idémässiga perspektiv, såsom i en historisk sammanfattning.  

Idébakgrund Speciallärarens roll: 

1930 Utvecklingspsykologi   Klassläraren, testaren (hjälpklass) 

1940 Individualpsykologi  Klassläraren, testaren (hjälp-, särklass) 

1950 Inlärningspsykologi  Klassläraren, testaren (hjälp-, obs-, läsklass B-

klassläraren) 

1960 Undervisningsteknologi  Klinikläraren, läsklassläraren, specialisten (testaren) 

1970 Utvecklingsekologi  Samordnaren ”hjälpgumman” 

1980 Integration  Förändringsagenten, resursperson i arbetsenheten 

( Ny utbildning) 

1990 Kvalitativ forskning  Specialpedagogen, konsulenten, handledaren, 

forskningsledaren (Vernersson, 1998, s.19). 

 

Sammanfattningsvis utifrån Regeringens Prop. 2001/02:14, Högskoleförordningen (SFS 

2006:1053) samt gällande förordningstexten för specialpedagogisk yrkesexamen kan man 

säga att specialpedagogen har en viktig roll i skolans verksamhet, både som innehavare av 

viktig kompetens, som handledare för pedagoger samt “bollplank” gentemot skolledare. 

Landsheim (2010) påtalar också i sin licentiatuppsats att specialpedagogen i sin yrkesutövning 

ska utgöra ett stöd till skolledningen och till de övriga lärarna.  Vidare menar Landsheim 

(2010) att “med övergången 1990 från speciallärarutbildning till den specialpedagogiska 

påbyggnadsutbildningen ändrades således inriktningen bort från att arbeta nästan uteslutande 
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med specialundervisning av elever enskilt eller i grupp till en mera handledande och 

utvecklande funktion” (s.24-25).   

 

Specialpedagogen förmodas fungera som en slags förändringsagent i arbetet för ”en skola för 

alla”. Medan specialläraren har haft en given roll som komplement till den ordinarie läraren i 

grundskolan har specialpedagogen blivit tvungen att utveckla en ny funktion inom de 

pedagogiska verksamheter där professioner med givna roller och förväntningar redan hade 

sina givna uppdrag (Bladini, 2004). Man kan alltså förstå specialpedagogens nya uppdrag som 

en initiering av en ny yrkesroll – en yrkesroll som fortfarande, enligt Bladini (2004), befinner 

sig i en professionaliseringsprocess. I denna process kan skolledningens förväntningar och 

den egna blivande professionens förväntningar ibland bli motsägelsefulla och yrkesrollen 

oklar (Bladini, 2004).  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Som utgångspunkt i denna studie används det systemteoretiska perspektivet för att tolka 

respondenternas uppfattningar kring undersökningens syfte.   

 

Vi har valt det systemteoretiska perspektivet eftersom teorins helhetstänk relaterar väl till 

specialpedagogens yrkesroll där vikten av att se helheten i skolans verksamhet utifrån ett 

individ-, grupp-, och organisationsperspektiv är centralt.  

 

Systemteorin utgår ifrån en positiv människosyn där mötet med andra människor präglas av 

respekt. Avsikten är att utforska andras verkligheter, bilder och positioner, att upptäcka 

cirkulära sammanhang och mönster och att se olika händelser i tid och rum. Genom att 

använda processfrågor undersöker man skillnader och likheter och det är just skillnader som 

ger mest information. Det är jämförelsen mellan uppgifterna som ger själva relevansen 

(Andersson, 1999; Öquist, 2013a; Öquist, 2013b). I systemteorin förkastas alla förklaringar 

som utgår från ”orsak-verkan”, istället analyserar man sambanden i termer av interaktioner, 

relationer och samspel. Poängen med ett systemperspektiv är att det flyttar blicken från 

innehåll och metod till användning och nytta. För att vara till hjälp eller åstadkomma 

förändring är det inom systemteorin viktigt att inom ramen för en empatisk, nära relation 

emellanåt ta ett steg tillbaka för att se helheter och sammanhang (Öquist, 2013a).   

 

3.1. Systemteorins grundbegrepp  

Helhetstänkandet - Ett systemtänkande innebär att se världen i helheter. Det innebär att man 

ser på människan som en aktiv deltagare som själv skapar sin verklighet och inte bara som en 

bricka i spelet. Systemtänkandet gör det möjligt att se bakomliggande strukturer i komplexa 

situationer, strukturer som i hög grad påverkar beteendet hos människor (Öquist, 2013a, s. 9). 

 

Nivåer - I alla system, t.ex. inom samhällen, organisationer eller familjer, finns en hierarkisk 

ordning, olika nivåer. En sammanblandning av dessa nivåer kan ha flera implikationer på 

vardagslivet. Till exempel om en lärare på en skola blir befordrad till rektor, så kan detta 

skapa olika reaktioner från det övriga lärarkollegiet. Detta kan även ske på 

kommunikationsplanet, exempelvis då ett barn får ett budskap i ord av sina föräldrar samtidigt 

som deras handlingar och kroppsspråk uttrycker ett annat, vilket då skapar en förvirring hos 
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barnet. Man bör vara vaksam på detta då det kan förekomma i relationen mellan lärare - elev 

eller mellan chef – anställd (Öquist, 2013a, s. 13).  

 

Energi kontra information - Inom systemteorin handlar effektiv kommunikation och påverkan 

om att vi måste överge den uppfattningen om att det är den mekaniska kraften  

(energin) som påverkar saker och ting (vi har många språkliga uttryck för detta som att 

övertala, driva igenom etc.) Det viktiga som sker, sker hos mottagaren. Det är sändarens 

uppgift att vara katalysator snarare än motor för förändring (Öquist, 2013a, s.19). 

 

Konstans och variation - Livet kan beskrivas som en ständig kamp mellan restriktion och 

frihet, stabilitet och förändring. Konstanterna som står för det säkra och förutsägbara är lika 

viktiga som variationerna. Ibland kan det vara bra att bryta upp ordningen för att få tillgång 

till ny information, nya mönster, nytt liv (unfreezing - moving - refreezing). Systemtänkaren 

kan därför i lagom dos uppskatta oordning och störning som något som kan utnyttjas för 

förändring snarare än att se det som ett hot. “Att lära sig leva med störningar, variabilitet och 

osäkerhet är själva förutsättningen för att klara sig i en osäker omvärld.” (Öquist, 2013a, s. 

22). “Det går inte att se en avvikelse om det inte finns ett mönster bakom den. När vi gör detta 

mönster synligt, när vi benämner det uppenbara, blir också avvikelsen begriplig.” (Öquist, 

2013a, s. 22).   

 

Strukturer – Beskrivs som byggstenar för att se helheter. De strukturer som binder handlandet 

till mönster är rummet, rytmen, de mentala och språkliga ramarna och nu på senare tid även 

den elektroniska strukturen, såsom dator, mobil, internet, program, applikationer som 

omformar vårt förhållande till rummet, tiden och rytmen på ett påtagligt sätt. Exempelvis så 

kan man genom att förändra rummet påverka stämning, anda och atmosfär. I skolan idag är 

det vanligt att strukturerna bli bortkopplade från resultaten, och dåliga resultat förläggs i regel 

på eleverna (Öquist, 2013b, s. 58).  

 

Former – definieras som mönster som förbinder och handlar om de principer och regler som 

håller samman. Det finns ett samband mellan form och funktion där man kan prata om 

begreppen gränser och gränssnitt. Ett systemteoretiskt perspektiv handlar mycket om att 

uppmärksamma förskjutningar av gränssnitten. Då förstår man bättre varför verkligheten 

förändras, men också varför ibland inget händer, trots att man försöker att förändra. För att ta 

ett exempel på förskjutning av gränssnitt kan man kolla på relationen mellan lärare och elev 



16 

och hur denna har förändrats på senare år. Förr höll läraren en undervisning av typen fråga-

svar, där läraren kontrollerar innehållet, ställer frågor och eleverna svarar genom att räcka upp 

handen. Samma mönster tenderar att upprepas varje lektion. I den här situationen tenderar 

elever som uppfattar sig som osäkra att gömma sig och därigenom missar möjligheten att bli 

utmanande och komma till rätta med sina svårigheter. Jämför detta med klasser idag där 

eleverna rör sig in och ut ur klassrummet. En stor del av arbetet sker via verktyg i en dator, 

läraren har mer av en mentorsroll och rör sig runt i klassrummet. Läraren kan rikta in sin 

uppmärksamhet på ett annat sätt och koncentrera sig mer på de elever som behöver mer hjälp. 

Här uppstår en ny gräns som kan bli svår för läraren att tränga igenom. Eleven och datorn 

bildar lätt ett eget system där det kan vara svårt för läraren att veta vad eleven har för sig och 

om det pågår ett lärande eller inte. Kontrollen har alltmer förskjutits från läraren till att även 

gälla eleven. Detta är något som, enligt Öquist (2013b, s.16) medför en dramatisk förändring 

av formen för samvaron som får konsekvenser för spelregler och hela arbetskulturen i 

klassrumet.      
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4. Metod  

I detta avsnitt redovisas först den vetenskapliga ansats som denna studie bygger på. Därefter 

redovisas datainsamlingsmetod, valet av informanter och genomförandet. Slutligen diskuteras 

etiska ställningstagande och tillförlitlighet. Vi tar båda ett gemensamt ansvar för vad som 

skrivits i denna rapport. 

 

4.1. Vetenskaplig ansats  

Med utgångspunkt i studiens syfte har vi valt en kvalitativ forskningsansats. Kvalitativ 

forskningsstrategi lägger tonvikten vid vad som snarare sägs än kvantifiering vid insamling 

och analys av data (Bryman, 2011). Den kvalitativa forskningsintervjun är lämplig när man 

vill försöka förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel och utveckla mening ur 

deras erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009). Enligt Bryman (2011) får kvalitativ forskning 

ofta kritik av kvantitativa forskare för att vara subjektiv. Detta eftersom forskarnas egna 

uppfattningar om vad som är betydelsefullt och viktigt kan speglas i undersökningens resultat. 

Dessutom anses kvalitativ forskning vara svår att replikera, bland annat på grund av att den 

bygger på ostrukturerade undersökningar samt att den påverkas av forskarnas personliga 

egenskaper. Tolkningarna av kvalitativa data kan komma att påverkas av forskarnas 

subjektiva benägenheter och förståelser. Detta är något vi reflekterat över när vi diskuterat 

undersökningens tillförlitlighet. Till exempel hur det kan ha påverkat resultatet att vi varit två 

personer som genomfört intervjuerna. Även vår förförståelse för hur arbetet i skolan fungerar 

kan ha påverkat vår uppfattning om vad som är betydelsefullt i undersökningen. Trots detta är 

fördelarna med att göra en kvalitativ intervjustudie stora då man som intervjuare ges större 

möjlighet att ställa följdfrågor och fördjupande frågor samt möjlighet att räta ut frågetecken 

som uppstår under intervjutillfället (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

4.2. Datainsamlingsmetod 

I denna studie används den semistrukturerade intervjun för att få svar på frågeställningarna. 

Enligt Bryman (2011) ger denna modell den som blir intervjuad frihet att formulera svaren på 

sitt eget sätt.  Två intervjuguider, en till specialpedagoger och en till lärare (Bilaga 3 och 4), 

har konstruerats utifrån ett systemteoretiskt perspektiv och frågorna utformades utifrån syfte 

och frågeställningar. Inom systemteorin används processfrågor eller cirkulära frågor. Med 

cirkulära frågor menas frågeord som när, var, hur, vem och vad. Den cirkulära 
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samtalstekniken innebär att man förflyttar sig från problemet till relationer och sammanhang 

(Öquist, 2013a). Frågorna behöver inte ställas i samma ordning som i intervjuguiden 

(Bryman, 2011). Tanken med att göra en semistrukturerad intervju är att informanterna får 

möjlighet att prata öppet om frågorna. Ibland kan svaren bli korta, men då finns möjligheten 

att fritt komplettera med följdfrågor om det skulle behövas. Intervjuguiden har gåtts igenom 

noggrant innan intervjuerna och även eventuella följdfrågor har diskuterats, detta för att 

försöka säkerställa undersökningens reliabilitet/trovärdighet. 

 

4.3. Urval av informanter 

Fyra skolor valdes ut utifrån en geografisk spridning i kommunen, detta utifrån tanken att det 

skulle ge studien ett bredare perspektiv än om skolorna befann sig i samma område. Uppgifter 

om skolorna hittades på kommunens hemsida.  Eftersom urvalet har en förutbestämd 

geografisk spridning, kan det inte sägas att det är slumpmässigt. Bryman (2011) menar att det 

mer är ett målinriktat urval eftersom utgångspunkten för valet av informanter är en önskan om 

att de personer som intervjuas ska vara relevant för de forskningsfrågor som ställs. 

 

Skolorna som valdes ut hade alla minst en specialpedagog som arbetade på skolan. En 

förfrågan mailades ut till respektive rektor där studiens syfte formulerades (Bilaga 1). För att 

kunna svara på forskningsfrågorna efterfrågades fyra specialpedagoger (en från varje skola) 

och åtta lärare (två lärare från varje skola). Efter ungefär en vecka kontaktades rektorerna via 

telefon varav en av skolorna avböjde på grund av att deras specialpedagog endast arbetade på 

högstadiet, vilket inte innefattade vår studie. I de övriga samtalen med rektorerna fick vi 

kontaktuppgifter till specialpedagogerna som även de kontaktades via telefon och 

intervjumötena bokades. Under telefonsamtalen med specialpedagogerna efterfrågades även 

namn på eventuella lärare som specialpedagogen trodde hade möjlighet att medverka i 

studien. Dessa kontaktades via mail (Bilaga 2) eller telefon där tid för intervjun bokades. Två 

av lärarinformanterna kontaktades på skolan vid tillfället av intervjun med skolans 

specialpedagog. Detta kan enligt Bryman (2011) vara ett slags snöbolls- eller kedjeurval då 

specialpedagogernas sociala kontakter med lärarna varit till grund för att få tag i ytterligare 

informanter. 

 

På grund av att en av skolorna inte kunde medverka skickades ytterligare en mail-förfrågan ut 

till en annan skola, även här låg den geografiska spridningen till grund för valet av skola. I det 
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här fallet vidarebefordrade rektorn mailet till skolans specialpedagog som svarade på mailet. 

Därefter kontaktades specialpedagogen via telefon där tid för intervju kunde bokas.   

 

4.4. Genomförande 

För att besvara våra frågeställningar har vi intervjuat fyra specialpedagoger och sex 

lärare/pedagoger. Totalt bygger studien på 10 intervjuer. Några av rektorerna svarade direkt 

tillbaka på mail, medan vi kontaktade de andra via telefon en vecka senare. I mail- och 

telefonkontakten med rektorerna fick vi uppgifter om hur vi kunde kontakta 

specialpedagogerna. 

 

Intervjuerna med specialpedagogerna och lärarna genomfördes enskilt på deras respektive 

arbetsplatser, antingen på deras kontor, i arbetsrum/klassrum eller i ett mötesrum på skolan 

där vi kunde sitta ostörda. Vid samtliga intervjuer var det en intervjuare och en informant som 

deltog. Tanken från början vara att vi skulle dela på genomförandet av intervjuerna, alltså 

göra hälften var, men efter den tredje intervjun (två intervjuer av den ena och en intervjua av 

den andra av oss) hade diskuterats gemensamt insåg vi att det fanns svårigheter i tolkningen 

av de följdfrågor som ställts till frågorna i intervjuguiden eftersom de blev olika formulerad 

beroende på vem som intervjuat. Därefter genomfördes resterande intervjuer av samma 

person. Samtliga intervjuer har lyssnats igenom, diskuterats och sammanfattats av oss båda 

gemensamt.     

 

Intervjuerna inleddes med att informera om bakgrunden och syftet med studien. Efter det 

informerades även om de forskningsetiska principer som studien uppfyller, såsom att det som 

sägs i intervjun behandlas konfidentiellt för att inte hamna i orätta händer. De informerades 

också om att uppsatsen som är ett examensarbete kommer att publiceras på internet i portalen 

DiVA - Umeå Universitet vilket innebär att den blir tillgänglig för allmänheten. Deras 

medverkan i studien genom att bli intervjuad är frivillig, samt att även fast de tackat ja så är 

inte det obligatoriskt. Informanterna har alltid rätt att avbryta en påbörjad intervju eller avböja 

en fråga. Vi informerade även om att deras namn eller skola inte kommer att nämnas i 

uppsatsen. 

 

Intervjuerna tog mellan 45-60 minuter att genomföra och de har, med informanternas 

medgivande, spelats in på mobiltelefon (eller dator). Trost (2010) menar att fördelarna med 
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det är att man kan lyssna efter tonfall och ordval flera gånger samt att man kan koncentrera 

sig mer på frågorna och svaren än om man samtidigt måste göra anteckningar. Vidare menar 

han att en av nackdelarna kan vara att det blir väldigt många sidor text då man skriver ut 

intervjuerna. Denna studie innehåller 10 intervjuer och att det därför skulle bli alltför 

tidskrävande att skriva ut dessa i sin helhet har vi valt att lyssna igenom dem, föra 

anteckningar och sedan skriva in dem i ett analysschema utifrån våra frågor i intervjuguiden. 

Ett analysschema är skapat utifrån frågorna till specialpedagogerna (Bilaga 5) och ett annat 

utifrån frågorna till lärarna/pedagogerna (Bilaga 6). På detta sätt har vi fått en övergripande 

bild av intervjuerna och på så vis blev det lättare att se mönster och upptäcka likheter och 

skillnader i svaren. 

 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är det viktigt att lyssna aktivt och visa intresse och 

förståelse för informanternas berättelser. Det är också viktigt att vara lyhörd och flexibel för 

det informanten säger och vara beredd på att följa upp intressanta teman som uppkommer 

eller klara ut eventuella oklarheter och motsägelser i svaren (Bryman, 2011). Trost (2005) och 

Bryman (2011) menar att det redan vid intervjutillfället sker en viss automatiskt analys och 

tolkning av det informanten säger. Följderna av denna analys påverkar sedan nästa steg i 

processen att samla in data. Under intervjutillfällena har klimatet varit positivt och samtliga 

informanter har bemött oss vänligt och professionellt. 

 

4.5. Analysmetod 

Vi har utgått från det systemteoretiska perspektivet (se 3. Teoretisk utgångspunkt s. 13) när vi 

analyserat vårt material. Efter varje intervju bearbetades materialet genom att vi lyssnade 

igenom intervjuerna ett flertal gånger och därefter sammanställdes svaren utifrån 

analysscheman (Bilaga 5 & 6), på så sätt kunde vi sålla bort information som inte var relevant 

för studiens syfte. Inspelningarna har dock sparats under hela arbetets gång så att möjligheten 

att gå tillbaka och lyssna finns tillgänglig. Utifrån de analysscheman som utarbetades försökte 

vi att plocka ut kärnan i det varje informant upplevde som viktigt. Dessa teman framkom från 

materialet: lärmiljö, relation, inkludering, allas trygghet, resurser, helhetsbild, organisation 

och ledning, förhållningssätt, reflektion, diskussion, kunskaper och tid.   
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Efter det delades de olika teman in i två grupper med koppling till de systemteoretiska 

begrepp som nämns tidigare; Strukturer och Form och mönster. Dessa färgkodades i 

transkriberingen för att hitta kopplingar och mönster, grönt för strukturer och rosa för form 

och mönster. Under rubriken strukturer letade vi efter likheter och skillnader i vad som kunde 

uppfattas som byggstenar i arbetet med utåtagerande elever. Under rubriken Form och 

mönster letade vi efter de förhållningssätt, mönster och gränser som kan upplevas påverka 

arbetet. De rubriker som fastställts användes som underrubriker till forskningsfrågorna i 

resultatredovisningen.  

 

För att förtydliga studiens syfte och underlätta summeringen av resultatet, valde vi att lägga 

till en ytterligare rubrik i analysen som fick heta Specialpedagogens roll.   

 

4.6. Etiska ställningstaganden 

Trost (2010) skriver att: ”Ingen forskning i världen kan vara så väsentlig att den får tulla på de 

etiska kraven.”(s. 123). Studien följer de etiska överväganden som Vetenskapsrådet (2002) 

lyfter fram genom att informanterna fått tagit del av vad som gäller vid en studie: 

Informationskravet, som innebär att man informerat om vilket syfte studien har, 

samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att bestämma om de vill vara delaktiga i 

studien och kan själva bestämma att när som helst under studiens gång avbryta sin 

delaktighet. Med konfidentialitetskravet menas att personerna som medverkar i studien ska 

ges största möjliga sekretess och att uppgifter kommer att förvaras så att inte någon annan kan 

ta del av dem. De anteckningar och eventuella inspelningar som har gjorts efter de informella 

samtalen kommer efter studiens godkännande att förstöras. Informanternas integritet och 

värdighet har värnats om under hela arbetets gång såväl vid första kontakten, vid själva 

intervjuerna och vid förvaringen av materialet (Trost, 2010).  

 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är det viktigt att reflektera över vilka konsekvenser 

undersökningen kan få för de som deltar i den och för den grupp som informanterna 

representerar. Vår grundliga kunskap om kunskapsområdet gör att det minimerar riskerna för 

potentiella etiska överträdelser. Eftersom en kvalitativ forskning är interaktiv löper forskaren 

en stor risk att ”köpas” genom det nära samspelet med informanterna. Man kan som forskare 

få svårt att hålla en professionell distans utan att tolka och rapportera information utifrån 

informanternas perspektiv (Kvale & Brikmann, 2009). Detta har vi reflekterat över eftersom 
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vår egen bakgrund, utbildning och erfarenheter inom undersökningsområdet kan påverka hur 

vi analyserat och diskuterat kring resultatet.  

 

4.6. Verifiering 

Utifrån Kvale & Brinkmann (2009) väljer vi att behålla de traditionella begreppen reliabilitet 

och validitet när vi talar om studiens tillförlitlighet, trots att dess relevans ibland har 

diskuterats inom den kvalitativa forskningen. Vi formulerar dem däremot i former som är 

relevanta för intervjuforskning.  

 

Reliabilitet – forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet; kan forskningsfrågan 

reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare (Kvale & Brikmann, 2009). Enligt 

Bryman (2013) kan det vara svårt att uppnå detta kriterium i en kvalitativ forskning då det 

anses omöjligt att ”frysa” en social miljö och de sociala betingelser som är inledande i studien 

och som krävs för att kunna replikera undersökningen. En strategi för att kunna replikera en 

kvalitativ studie kan vara att gå in i samma sociala roll som den första forskaren för att på så 

sätt kunna jämföra de upplevelser med det den första forskaren kommit fram till (Bryman, 

2013).  

 

Denna studies reliabilitet anses utifrån ovanstående ändå vara rätt god då undersökningen 

troligtvis skulle få likvärdiga svar om någon annan skulle utföra den vid en annan tidpunkt. 

Det som kan göra reliabiliteten svagare är forskarens inverkan på informanten och hur 

resultaten analyseras.  

 

Validitet – forskningsresultatets sanning, giltighet och styrka; undersöker metoden vad den 

avser att undersöka (Kvale & Brikmann, 2009). Validitet kan bestå av trovärdighet och 

överförbarhet (Bryman, 2013, s. 354). Om det finns flera olika beskrivningar av en social 

verklighet, är det trovärdigheten i beskrivningen som en forskares kommer fram till som 

avgör hur acceptabel den är i andra människors ögon. Att skapa trovärdighet kan även 

innebära att forskningen utförts i enighet med de regler som finns och att respondenterna får 

möjlighet att bekräfta de beskrivningar som forskaren gör. Överförbarhet inom kvalitativ 

forskning innebär att forskaren försöker göra så fylliga beskrivningar som möjligt av 

respondenternas upplevelser. Ofta studeras en liten grupp och det handlar mer om att få ett 
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djup i undersökningen, snarare än en bredd som gäller för den kvantitativa forskningen 

(Bryman, 2013)  

 

Vi anser att studiens validitet är god då vi reflekterat kring vilken metod som passar 

undersökningens syfte och frågeställningar. Vi har tagit del av de regler som används inom 

den kvalitativa forskningsmetoden genom att läsa metodlitteratur i ämnet, samt följt de etiska 

principer som presenterats i tidigare avsnitt. Vi har även försökt säkerställa de tolkningar vi 

gjort utifrån informanternas svar genom att i intervjuerna göra sammanfattningar, tolkningar 

och bekräftat det som sagts. Att göra intervjuer med specialpedagoger och lärare/pedagoger 

har gett oss en tillräckligt bred bild av undersökningens område för att kunna dra slutsatser 

utifrån vårt resultat. Dock skulle studiens validitet stärkas genom att också genomföra 

observationer och ytterligare intervjuer med rektorer för att få ytterligare fördjupad förståelse 

i ämnet.   
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5. Resultat 

I detta avsnitt redovisas studiens resultat med utgångspunkt från undersökningens 

frågeställningar. Vi har valt rubrikerna Strukturer och Form och mönster för att tydliggöra det 

systemiska perspektivet i presentationen av resultatet. Dessa begrepp är nära kopplade till den 

helhet som är centralt inom systemteorin. Stukturer handlar om byggstenarna, allt som bildar 

ordning åt tillvaron, medan Form och mönster handlar om de principer och regler som håller 

samman.  

 

Informanterna benämns fortsättningsvis som S1 (Specialpedagog 1), S2 (Specialpedagog 2), 

S3 (Specialpedagog 3), S4 (Specialpedagog 4) och L1 (Lärare 1), L2 (Lärare 2), L3 (Lärare 

3), L4 (Lärare 4), L5 (Lärare 5), L6 (Lärare 6). 

 

5.1. På vilket sätt upplevs utåtagerande barn i skolans 

verksamhet?  

5.1.1. Strukturer 

Samtliga informanter var av den åsikten att utåtagerande elever blir ett problem i skolans 

verksamhet eftersom alla barn ska kunna känna sig trygga och inte utsättas för kränkningar 

eller dylikt av varken andra elever eller vuxna. Utåtagerande elever kan vara oberäkneliga och 

ibland farliga för andra elever (S1). Föräldrar blir rädda och hör av sig och stämningen kan 

drivas upp och på så sätt blir det lätt en stigmatisering av problemet (S2).  

 

För att lösa problemet med utåtagerande elever är det vanligt att man sätter in resurser, då 

främst i form av en extra vuxen, ett “hjälp-jag”, en person som alltid är med eleven både i 

klassrummet och på rasterna för att undvika konflikter (S1, S3, S4, L2, L3, L6). En av lärarna 

(L2) beskriver att det kan finnas ett dilemma kring att ta in en ungdom som assistent till de 

här eleverna på grund av att de ofta är unga och saknar den kompetens som kanske behövs, 

vilket även föräldrar reagerat på.     

Det är sunt och viktigt att föräldrar reagerar på det som händer i skolan. Ju fler föräldrar 

som engagerar sig dess då större tryck blir det på regering och kommuner att ge resurser till 

de här barnen. De klarar sig oftast upp till år sex, sedan brakar det löst. Då har de haft en 

ungdom som assistent, som inte har haft utbildning för att ge eleven rätt verktyg och 

strategier att ta till både i skola och senare i livet. Alla barn har rätt att känna sig trygga på 
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skolan. [...]  Att vara elevassistent kräver ett stort engagemang från skoldagens början till 

slut. Man måste vara på G hela tiden. Relationen till eleven är oerhört viktig! När man har 

arbetat nära eleven ett tag lär man sig läsa av dem och kan se på till exempel deras 

kroppsspråk och hållning hur dagen ska/kan bli (L2).  

Två av specialpedagogerna uttrycker även en oro kring att bara sätta in en resursperson då det 

kan ligga en fara i detta. Det är viktigt att kontinuerligt utvärdera, diskutera och reflektera 

kring de resurser som sätts in för att på det bästa sätt kunna stötta eleven i det den behöver 

(S1, S2).   

En av lärarna ställer sig frågan om de utåtagerande eleverna verkligen mår bäst med så 

mycket andra barn, de misslyckas ju hela tiden? “Om man är väldigt utåtagerande, är det bäst 

att vara i en vanlig klass, eller behöver man tillfälligvis vara i en mindre enhet ett tag? Det är 

en svår fråga. För att det är ju undervisning vi ska hålla på med, vi är ju inte några psykologer, 

vi har ju inte den kompetensen” (L6).    

 

Skolan har en stor mångfald av elever idag, men det saknas kunskaper kring hur man ska 

bemöta den (S1). Som lärare möter man många livsöden, men kanske inte har den 

kompetensen att alltid kunna bemöta dem på bästa sätt (L1, L6). Samtidigt menar en av 

specialpedagogerna att de som arbetar inom skolan tillsammans sitter på en gedigen 

erfarenhet, men det behövs tid till att plocka fram den och samtala kring den (S4). Det handlar 

även om vilket förhållningssätt eller kultur man har på skolan (S3, S4). Specialpedagog 4 

nämner ett projekt de arbetat med som lett till ett nytt förhållningssätt. Denne menar att man 

numer gör skillnad på sak och person, inte bara gentemot elever utan också kollegialt inom 

organisationen; “Jag tycker om dig som person, men inte det du gör.” “Jag respekterar dig 

som kollega, men jag kan inte respektera det du gör. Hur tänkte du när du gjorde så här? Kan 

du tänka på något annat sätt?”  

 

5.1.2. Form och mönster 

Utåtagerande elever upplevs som svåra, det vill säga svåra för de vuxna att hantera i 

lärmiljöerna. Miljön och omgivningen kan förstärka det jobbiga som barnet upplever. Även 

de vuxnas förväntningar inverkar på elevens beteende, ofta läggs störst fokus på individen och 

då glömmer man miljöns inverkan (S1). Det kan bli svårt och ensamt för läraren i en klass då 

denne kan behöva ta hand om den elev som exempelvis får ett utbrott. Samtidigt som läraren 

måste bemöta den utåtagerande eleven måste denne även se till att inte de andra eleverna ska 
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drabbas (L3). Två av tre specialpedagoger (S2 & S3) tar också upp att andra elever i 

klassen/gruppen kan bli rädda och fara illa av att någon/några elever är utåtagerande och det 

är lätt att glömma bort dem.  

 

En av sex lärare (L5) upplever även att de utåtagerande eleverna har ökat. “Jag upplever att 

det har blivit mer, men det kan ju vara olika år och olika tider” (L5, 11.20 min). Medan 

specialpedagogen (S3) på samma skola gör skillnad på utåtagerande elever och “elever med 

attitydproblematik” vilket denne kan tycka har ökat.   

 

Det upplevs som svårt att skapa bra lärmiljöer för de här eleverna, de behöver få hjälp med att 

få rätt redskap för att kunna hantera olika situationer.  Är det ett barn i en klass med de 

här svårigheterna, kan den övriga klassen fungera stödjande, men är de fler då blir det motsatt 

effekt och fler störningsmoment. De andra eleverna och även föräldrar blir då oroliga och 

eleven kan få stämpeln som ”bråkstake” vilket gör att de känner sig misslyckade som i sin tur 

kan påverka inlärningen (L5). Trots att det är svårt är lärmiljöerna av stor vikt i arbetet med 

utåtagerande elever (S1, S4, L3, L4, L5, L6).  

 

Det är viktigt att skapa en god relation med eleven, elevens perspektiv är viktigt (S2, S3, 

S4, L2, L4). Utan en bra relation till eleven är det näst intill omöjligt att få en förståelse av 

elevens egen bild av problematiken. Det är viktigt att få eleven att själv reflektera över sitt 

beteende (S3). Det finns inte en given mall att gå efter i arbetet med utåtagerande elever, utan 

allt beror på hur bra relation man får till eleven (L4). Det är alltid eleven som sitter på svaren! 

(S4).  Specialpedagog (S4) brukar ofta hoppa in och vikariera i klasserna eftersom denne 

känner eleverna, speciellt de som är i behov av extra stöd, bättre än en utomstående vikarie.  

 

Utåtagerande elever har inte någon hög status i klassen/gruppen, just för att det är de som gör 

att det inte finns studiero och för att några är till och med rädda för dem. Därför är det av stor 

vikt för eleven att hitta något som denne är riktigt bra på. Att hitta någonting som eleven kan 

berätta/visa för klassen och som visar att hen har en annan sida också, inte bara den bråkiga 

sidan, alltså att höja elevens status i klassen (L2).  
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5.2. Vilken roll anser sig specialpedagogen ha i arbetet med elever 

i socioemotionella svårigheter?   

5.2.1. Strukturer  

Specialpedagogens roll påverkas av kulturen på skolan. Det kan finnas skolor där man ser 

utåtagerande elever som någon annans bekymmer och att de ska tas ut ur klassrummet. I 

sådana kulturer kan det finnas förväntningar på att det är specialpedagogens uppgift att “lösa 

problemet”. Även om detta varit ett synsätt längre tillbaka i tiden och att de flesta skolor 

numer arbetar mer medvetet med att inkludera eleverna och inser vikten av att alla 

tillsammans på skolan hjälps åt så kan det ibland vara till hjälp att exkludera dessa elever 

under en begränsad tidsperiod även om man strävar efter total inkludering (S3). En av 

specialpedagogerna anser att en viktig del i dennes arbete är att arbeta med utåtagerande 

elever direkt i klassrummet i första hand med handledning direkt till eleven, så att eleven i sin 

tur kan handleda läraren. Vinsten med att arbeta direkt i klassrummet anser hon vara att 

läraren direkt får ta del av det arbete som specialpedagogen genomför tillsammans med 

eleven. Ibland kan även denne plocka ut eleven ur klassrummet korta stunder (S4). 

 

Specialpedagogerna framhåller att denna endast är “en kugge i hjulet” och därför inte kan lösa 

problemet själv, det krävs samarbete. “Min roll är ju att förstå vad som strular till det, och att 

också få rektor att förstå det” (S1). Det är skolans gemensamma angelägenhet om det inte 

fungerar i ett klassrum (S2). Skolledaren bör ha en överblick och vara insatt i de eleverna 

behöver för att få en likvärdighet. Alla elever ska få det de behöver! (S2). 

 

Några av de intervjuade specialpedagogerna kommer in på problematiken med att deras 

arbetsuppgifter ibland kan var svårdefinierade i förhållande till speciallärarens roll vilket 

medför att specialpedagogens roll kan se väldigt olika ut på olika skolor. En av dessa 

specialpedagoger (S2) menar att det därför är viktigt att arbetsbeskrivningen är tydligt 

formulerad från rektorn.  

 

5.2.2. Form och mönster 

I arbetet kring utåtagerande elever är det viktigt med vuxna som samarbetar mycket och 

relationen med föräldrarna är otroligt viktigt. Som specialpedagog är det viktigt att ha rektors 

stöd. Det är även rektor som har huvudansvaret över skolan, personal och elever och därför 

bestämmer över vilket arbete som specialpedagogen ska driva. Här blir det viktigt med en 
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rektor som har god kompetens kring ledarskap, kan organisera och fördela arbetet kring 

eleverna, men även mod att ibland våga bortse från budget och ekonomi och sätta elevernas 

behov främst (S1).  

 

Specialpedagog (S2) anser att det är viktigt att inte anklaga pedagogerna för det som inte 

fungerar. Hen lyfter även vikten av samarbetet i övergången mellan skolstadierna. Hur ska vi 

arbeta för att de inte ska tappa självkänslan i stadieövergångarna? Det gäller att få alla med 

”på tåget” så man arbetar gemensamt mot samma mål. 

 

Samtliga specialpedagoger anser att deras huvudsakliga roll i arbetet med dessa elever är att 

handleda lärarna och eventuellt göra observationer i grupperna. Specialpedagogerna ser även 

att deras roll är att fungera som “en spindel i nätet” när det gäller kontakten med föräldrar, 

lärare, rektor, EHT, BUP, socialtjänst eller andra inkopplade instanser. Samtliga 

specialpedagoger anser att det är viktigt, att tillsammans med pedagogerna, komma fram till 

ett arbetssätt och en struktur som fungerar.  

 

5.3. Hur upplever pedagogerna specialpedagogens roll i arbetet 

med elever i socioemotionella svårigheter?  

5.3.1. Strukturer 

Samtliga lärare anser att det skulle vara önskvärt med en mer schemalagd och regelbunden tid 

för diskussion och reflektion med specialpedagogen. Fyra av lärarna (L2, L3, L4, L5) menar 

att de har ett bra stöd av specialpedagogen genom den handledning de får men de skulle 

däremot önska mer kontinuitet och intensitet för att få en mer önskad effekt av handledningen. 

De upplever att den tid de får nu tillsammans med specialpedagogen är lite av “när det finns 

tid”.  Att ha en tid avsatt med specialpedagogen skulle underlätta för att de ska få handledning 

enskilt eller i grupp för att få bolla tankar, funderingar och förhållningssätt med andra lärare 

som upplever samma problematik. Tidsbristen ger en minskad möjlighet att ha handledande 

samtal med pedagogerna och när så tillfälle ges handlar samtalen i mångt och mycket om 

eleven/elevernas måluppfyllelse (S3). 

 

 En av lärarna har den uppfattningen att specialpedagogen bör vara ute i verksamheten för att 

hjälpa till i klassen (L1). Att få hjälp och stöd i klassrummet, en person som kan vara ett 

hjälp-jag, till utåtagerande elev/elever upplevs som en god förutsättning för att 
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undervisningen ska kunna äga rum. Dessa menar dock inte att det är specialpedagogen som 

ska vara ett hjälp-jag, utan den extra personen bör vara en elevassistent eller en klassresurs 

(L1, L2, L3, L4, L6).   

En av sex lärare upplever sig inte ha fått något stöd alls i arbetet med eleverna. “Jag har fått 

växa in i pedagogrollen och anpassa efter mig de förutsättningar som jag har. Jag har inte 

efterfrågat någon handledning från specialpedagogen, men jag har heller inte blivit 

erbjuden någon (L1).  

 

5.3.2. Form och mönster 

Lärare (6) beskriver att handledningstillfällena med specialpedagogen inte blir som hen skulle 

önska att det var, på ett lite djupare plan, och detta på grund av att specialpedagogen inte har 

en relationen till den aktuella eleven och inte är så insatt i den aktuella problematiken som 

skulle behövas för att handledningen ska ge ett bra resultat. Läraren skulle önska att det fanns 

en speciallärare i verksamheten som kan arbeta mera med eleven, i klassen (L6).  

 

Fyra av de sex intervjuade lärarna (L2, L3,L5, L6) upplever att de saknar kunskaper om 

utåtagerande elevers svårigheter eftersom problematiken inte alltid är kopplad till direkta 

inlärningssvårigheter. Det är svårt att veta var elevens utåtagerande beteende bottnar i och det 

kan göra att man som lärare måste vara på spänn hela tiden, det går inte att slappna av och 

man är orolig hela tiden (L6).  
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6. Analys 

I detta avsnitt kommer vi att analysera resultatet utifrån ett systemteoretiskt perspektiv där 

likheter och skillnader lyfts fram för att på så sätt få en bild av informanternas uppfattning 

kring studiens forskningsfrågor. Resultatet har kategoriserats under rubrikerna 

Specialpedagogens roll, Strukturer samt Form och mönster, för att på det sättet göra det mer 

överskådligt för läsaren. Utifrån rubriceringarna kommer vi att analysera innehållet efter 

några utvalda delar från systemteoriperspektivet.   

 

6.1. Specialpedagogens roll 

Om man ser på elever i svårigheter utifrån ett systemteoretiskt sätt, med utgångspunkten att 

delen aldrig kan lyftas ur helheten, så påverkas elevens symptom/problematik av den situation 

och omgivning den befinner sig i. Även om situationen kan vara en förutsättning för att 

problem ska uppstå så är det även just i den situationen som möjligheten till förändring finns. 

Genom att skaffa sig ett vidare synsätt på problematiken och låta sammanhang och mönster 

framträda infinner sig nya perspektiv och handlingsalternativ som i annat fall kanske inte 

skulle vara lika uppenbara (Quist, 2013b). Inom systemteorin lyfter man vikten av det 

ömsesidiga beroendet mellan individ och omvärld.  Eftersom specialpedagogens roll i denna 

studie kan uppfattas vara som en spindel i nätet, den som bör ha helhetsbilden av vilka behov 

som finns i verksamheten utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, behöver specialpedagogen 

skaffa sig en uppfattning om elevens hela kontext, en helhetsbild, för att på så sätt kunna 

stötta och handleda lärare och sätta in rätt insatser.  

 

En förutsättning för att ge eleven det stöd den behöver är att kontakten och samarbetet mellan 

eleven, föräldrar, lärare och andra eventuellt inkopplade instanser fungerar så bra som möjligt. 

Här blir fokus på goda relationer ett viktigt inslag. Andra viktiga inslag i arbetet med 

helhetsbilden blir också lärmiljöer, organisation och ledning. Specialpedagogen är den 

personen som tar hand om nödvändiga kontakter inom både den egna verksamheten samt 

externa kontakter så som socialtjänsten, BUP (Barn och ungdomspsykiatri) och så vidare. 

Ibland upplever specialpedagogerna att de sitter “mitt emellan stolarna” det vill säga, på ena 

sidan kollegiet och på den andra sidan rektor, vilket kan medföra ensamhet och att man tappar 

objektiviteten. Enligt systemtänket så kan vissa sammanblandningar av hierarkinivåer, i det 

här fallet rektor - specialpedagog - lärarkollegiet, påverka interaktionen mellan individerna 
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antingen positivt eller negativt. Samtliga specialpedagoger uttrycker även vikten av rektors 

sätt att organisera verksamheten och fördela arbetet kring eleverna.  

 

6.2. Strukturer 

Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv kan man se på skolans verksamhet som ett system 

sammansatt av olika delar som är ömsesidigt beroende av varandra och att ingen del kan 

påverkas utan att alla delar påverkas (Öquist, 2013b). Utåtagerande elever utgör en del av 

skolan som helhet och när denna del inte fungerar påverkas även andra funktioner i 

verksamheten. Utifrån ett nivåperspektiv, som finns inom alla organisationer, samhällen och 

familjer, kan elevens utåtagerande bottna ur brister i kommunikationen, då det blir svårt för 

dessa elever att läsa de sociala koder som behövs för att interagera och samspela med de 

andra i klassen.  

 

Drömmen om att alla elever ska fungera väl i samspel med varandra och lärare är verkligen 

ett mål att sträva efter. Verkligheten ser dock lite annorlunda ut. I skolan finns flera olika 

individer, med olika bakgrund, erfarenheter och hemförhållanden där alla har rätten att känna 

studiero och vara trygg i skolan. Flera av informanterna kommer in på att det finns ett 

dilemma kring att alltid ha alla elever i helklass. Samtidigt som alla elever ska få vara en del 

av en klass, så kanske vissa elever mår bra av att få arbeta i en mindre grupp, få lite extra stöd, 

lugn och ro och kunna koncentrera sig mer på skolarbetet. Ett alternativ som informanterna 

nämner är att ha en klassresurs eller en elevassistent som ett hjälp-jag till de elever som 

behöver stöttning. Flertalet elever klarar av att hantera konstans och variation i till exempel 

klassrumssituationer, alltså att det fasta och förutsägbara ibland kan behöva brytas upp för att 

ge ny information, nya mönster och nytt liv (unfreezing-moving-refreezing). Ett sätt att 

underlätta för utåtagerande elever är att minimera de störningar och antalet variationer som 

kan ske i klassrummet. Andra verktyg för att underlätta är en tydlig struktur och att förbereda 

vid olika typer av övergångar i vardagen.  Enligt Öquist (2013b) har vi idag ett att snabbare 

och mer uppskruvat livstempo, hastigheten och komplexiteten i samhället ökar och vi har hela 

världen tillgänglig genom uppkoppling via surfplattor, datorer och telefoner. Den ständiga 

uppkopplingen mot omvärlden gör att det blir ett allt för sammanlänkat system där 

variationsutrymmet sjunker, på grund av detta kan det vara viktigt att föra in “en vägg av 

konstanter” och “väntrum” i vardagen. Det blir allt viktigare att kunna sänka varvtalet, ta det 

långsammare, vänta, lyssna och begrunda för att erfarenheten ska komma till en - helheten 
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måste hämtas långt inne! (Öquist, 2013b). Det här kan vara något att verkligen ta i beaktade i 

skolan idag, framförallt i arbetet och relationen till utåtagerande elever.    

 

6.3. Form och mönster 

En väldigt viktig aspekt som kommit fram vid vår studie är vikten av samarbete med alla 

yrkeskategorier inkluderade, där specialpedagogen har en viktig roll. Arbetet med de 

utåtagerande eleverna behöver vara hela skolans angelägenhet och att man måste lära sig att 

skilja på sak och person. Det är inte lärarens förmåga att hålla ordning i klassen som ska 

diskuteras utan det är förhållningssätt, relationer, interaktioner samt samspel som behöver 

dryftas. Det behövs kunskaper för att kunna bemöta utåtagerande elever på ett bra sätt, förstå 

vilka mekanismer som kan sättas i gång vid olika tillfällen, att se mönster hur olika situationer 

kan uppstå så att man som lärare inte upplever att olika situationer och reaktioner bara 

“uppstår ur tomma intet”. Tiden nämns ofta som det huvudsakliga hindret för att möjliggöra 

ett samarbete mellan specialpedagogen och lärarna. Öquist (2013a) lyfter som ett exempel att 

skickliga lärare kännetecknas av seendet, blicken för barnens olikheter och behov. De har 

förmågan att utnyttja informationsöverskottet i en klass/grupp och på så vis arbeta med 

helheter och mönster, att kunna urskilja det väsentliga och gå direkt på målet. De praktiserar 

den enkla systemiska principen att varje skillnad vanligtvis går att utnyttja. Man skulle kunna 

tolka det som att om man ser över de resurser man har och effektivisera dessa, så skulle man 

också kunna “få mer tid”.    
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7. Diskussion 

7.1. Metoddiskussion  

För att besvara studiens forskningsfrågor intervjuades fyra specialpedagoger och sex lärare. I 

mailkontakten med skolornas rektorer (Bilaga 1) förklarades studiens syfte samt att vi 

önskade intervjua skolans specialpedagog och ett par lärare. Genom kontakten med rektorerna 

kunde specialpedagogerna kontaktas och med hjälp av specialpedagogerna valdes 

lärarinformanterna ut. De flesta av informanterna fick vi snabbt tag i och tid för intervju 

kunde bokas. Lärarinformanterna var svårare att få kontakt med och på grund av tidsbrist var 

det några lärare som tackade nej till vår förfrågan. Vi hade som mål att göra fler intervjuer 

med lärare, men hade svårt att finna informanter som ville ställa upp. Intervjuerna är på grund 

av detta för få för att vi ska kunna generalisera resultaten. 

 

Den intervjuguide som skapats till specialpedagogerna (Bilaga 3) har fungerat väl och har lett 

fram till de svar vi behövt för att svara på våra två första forskningsfrågor.  Efter att vi 

ändrade arbetssättet så att en av oss genomförde intervjuerna, ställdes även följdfrågorna till 

frågorna i intervjuguiden på ett mer likvärdigt sätt. Däremot upptäckte vi vid analyserandet av 

resultatet att den intervjuguide som skapats till lärarna (Bilaga 4) inte riktigt gav oss de svar vi 

behövt för att kunna svara på den tredje forskningsfrågan på ett tillfredsställande sätt.  

 

Tanken var att de första tre intervjuerna som gjordes skulle vara pilotintervjuer för att testa 

intervjuguiderna, men då vi har haft problem med att få tag i tillräckligt med informanter har 

även dessa fått räknas in i resultatet. På grund av vår ovana att intervjua samt att vi inte fått 

fram det resultat vi önskat utifrån lärarintervjuerna har studien kunnat förstärkas av fler 

pilotintervjuer. Samtliga intervjuer har lyssnats igenom, diskuterats och sammanfattats av oss 

båda gemensamt. Trots att intervjuerna inte har gjorts med oss båda närvarande, har arbetet 

varit samstämmigt då vi delgett våra erfarenheter och diskuterat det insamlade materialet. Vi 

anser att det gjort intervjuerna så likvärdiga som möjligt.   

 

Vi har innan, under och efter genomförandet av studien reflekterat över vår egen bakgrund, 

utbildning och erfarenheter inom undersökningsområdet samt på vilket sätt det kan påverka 

hur vi analyserat och diskuterat kring resultatet. I analysarbetet har vi dock försökt undvika att 

tolka intervjusvaren utifrån våra egna erfarenheter som lärare och blivande specialpedagoger. 
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 Det faktum att vi varit två som arbetat med studien och på så vis kunnat analysera och 

reflektera intervjuerna gemensamt, har vi sett som en fördel. Genom att använda oss 

av analysscheman (Bilaga 5 och 6) har vi försäkrat oss om att inte missa viktiga detaljer i 

analysarbetet samt att kunna genomföra analyserna av samtliga intervjuer på ett likvärdigt 

sätt.  

 

För att förstärka studien ytterligare skulle man kunna göra intervjuer med rektorerna och 

kompletterande observationer från varje skola. Det skulle ha gett ett vidare perspektiv och en 

möjlighet att kunna fördjupa analysen av resultatet.  

 

7.2. Resultatdiskussion  

Studiens resultat visar att utåtagerande elever i skolan kan skapa rätt så stora konsekvenser för 

verksamheten. Andra elever känner sig otrygga, föräldrar blir oroliga och lärarna blir 

frustrerade och tycker det är svårt att veta hur de ska bemöta de här barnen. Även om 

utåtagerande barn ofta inte har direkta inlärningssvårigheter, så kan det bli en sekundär 

problematik då mycket av deras koncentration och energi går åt till annat. Precis som 

Hejlskov Elvén (2014) menar så finns det ingen elev som själv väljer att misslyckas i skolan 

och det är vi som vuxna i skolan som har ansvaret över att eleverna når sina kunskapsmål. För 

de här eleverna blir det också väldigt viktigt att de möts av empatiska vuxna som kan vara 

uppmärksamma på de känslomässiga och underliggande budskapen som eleven 

kommunicerar, det gäller att kunna bortse från det barnet gör och säger och i stället kunna 

förstå vilka känslomässiga motiv som ligger till grund för beteendet (Hejlskov Elvén, 2014; 

Kinge, 2000; Kadesjö, 2008; Johanessen, 1997). 

 

Några lärare i studien uttrycker att det kan vara svårt att kunna bemöta alla elever utifrån den 

mångfald av bakgrunder som de kommer ifrån och här blir relationen mellan den vuxna 

(läraren, specialpedagogen) och eleven av stor vikt. En av specialpedagogerna i 

undersökningen menar även att det är just eleven som sitter på svaren. Vi vuxna är ofta 

ganska bra på att komma på insatser och åtgärder, men glömmer kanske att få de utåtagerande 

elevers tankar om hur man ska kunna lösa problematiken. Intressant här blir också hur 

specialpedagogens relation till de här eleverna ser ut? En av specialpedagogerna arbetar direkt 

med handledning till eleven i klassrummet som komplement till handledningen till läraren, 
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medan en annan av specialpedagogerna arbetar väldigt sällan direkt med dessa elever, utan 

mest med handledning till läraren.         

Här skulle man utifrån ett systemteoretiskt perspektiv kunna förkasta de förklaringar som 

utgår ifrån orsak-verkan och istället fokusera på sambanden i form av interaktion, relationer 

och samspel för att på det sättet upptäcka cirkulära sammanhang och mönster.  

 

Flera av lärarinformanterna upplever svårigheter med att ha de utåtagerande eleverna i 

klassen. De funderar kring om det verkligen gynnar både de andra eleverna och eleven med 

den här typen av beteende. Det visar på att det här med inkludering är svårt. De här eleverna 

får ofta problem med kamratrelationer (Cefai och Cooper, 2010; Kadesjö, 2008), vilket kan 

medföra konflikter i klassrummet under undervisningen, vilket kan störa de andra eleverna 

och tar tid från läraren. Det här kan i sin tur leda till att andra elever tappar koncentrationen 

och fler får svårare att fokusera på skolarbetet. Att det blir oroligt i klassen kan i sin tur 

påverka de utåtagerande eleverna då beteendet kan förstärkas av den oroliga omgivningen. I 

sådana här händelserika situationer kan det vara svårt för läraren att skaffa sig en överblick. 

Man blir fast i ett kaos av händelser och tvingas agera reaktivt i stället för proaktivt vilket gör 

det svårt att se form, mönster och mening. Klassen och kamraterna kan även fungera stöttande 

och utgöra en enorm tillgång. Det är viktigt för alla elever i skolan att få känna att de får vara 

en del av sin sociala omgivning. Att under en begränsad tid “ta ut”, exkludera de här eleverna 

från klassen kan ändå vara ett alternativ. Det kan vara ett sätt att skapa “en vägg av 

konstanter”, lugn och ro, tid för reflektion och eftertanke för både den exkluderade eleven och 

för klassen (Öquist, 2013b).  Barn idag utsätts för så mycket intryck, aktiviteter och ett högt 

tempo i dagens samhälle, vilket vissa barn får svårt att klara av. Denna ojämlikhet är 

verkligen något att reflektera kring när vi bemöter de utåtagerande eleverna. Det är kanske 

även på grund av samhällets uppskruvade livstempo och komplexitet som de märks tydligare 

vilket gör att de här eleverna ibland upplevs som att de ökar i antal?   

 

Specialpedagogerna i vår studie upplever sig ha mest en handledande roll i verksamheten, 

både mot kollegiet samt mot skolans ledning. På individnivå finns det tillfällen då 

specialpedagogerna har individuell undervisning som är både inkluderad i 

klassrumsundervisningen samt enskilt med eleven. Specialpedagogerna kan även utföra 

klassobservationer, arbeta på gruppnivå, för att bland annat få en helhetsbild av gruppens 

interaktioner, relationer och se eventuella mönster som kan blir tydliga vid observationer, det 

som inom systemteorin kallas för det ömsesidiga beroendet mellan individ och omvärld. På 
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det sättet kan specialpedagogen sedan i samspel med läraren diskutera den problematik som 

har visat sig vid observationen.   

 

Specialpedagogernas roll i verksamhetens arbete blandas i mångt och mycket ihop med 

speciallärarens, där denne har en helt annan funktion i verksamheten. Denna 

sammanblandning kan ha sitt ursprung i att det förr inte fanns någon specifik 

specialpedagogutbildning utan enbart speciallärarutbildningen. Från och med år 1990 

startades den nuvarande specialpedagogutbildningen och specialpedagogens arbete var då 

tänkt att utgå ifrån individ- grupp och organisationsnivå, medan speciallärarens roll var att 

arbeta mera individuellt med eleverna (Bladini 1990). Studien visar att det skulle behövas ett 

tydliggörande över vilken roll specialpedagogen har i skolans verksamhet för att undvika 

missuppfattningar och även frustration från flertalet parter.  

 

Vidare ingår det i specialpedagogens roll att vara den som har en fördjupad kunskap och 

förståelse kring specialpedagogik och att vara uppdaterad i aktuell forskning för att på det 

sättet kunna delge och diskutera nya forskningsrön med det övriga kollegiet (Landsheim, 

2010). Fokus bör ligga på att vara en sändare och katalysator i arbetet med att delge kollegor 

tankar och idéer kring förhållningssätt, relationer och samarbete istället för att vara en motor i 

förändringsarbetet, för att som Öquist (2013b) beskriver det, det viktiga sker hos mottagaren. 

I arbetet med elever i socioemotionella svårigheter behöver läraren hjälp och stöd av 

specialpedagogen för att lyfta denna problematik så att konstansen och variationen blir synlig 

för läraren. Att få hjälp med att bryta upp konstanserna, det som kan räknas till det 

förutsägbara och säkra, för att få syn på ny information och nya mönster, att ta till vara 

variationerna (Öquist, 2013b).   

 

Sammanfattningsvis blir det specialpedagogens roll att försöka få en helhetsbild av 

problematiken kring utåtagerande elever. Att kunna samarbeta med olika nätverk och 

kontakter blir av stor vikt för att inte fastna i ett ensamarbete eller “mellan stolarna” mellan 

rektor och lärarkollegiet. De specialpedagoger som deltagit i vår studie betonar också vikten 

av att ha ett väl fungerande samarbete med till exempel elevhälsoteamet, centrala elevhälsan, 

skolpsykolog och så vidare, för att för egen del ha någon att diskutera, reflektera och bolla 

tankar och idéer med, så att man inte blir så ensam med problem och svårigheter.  En annan 

viktig instans är skolans ledning. Det är denne som sätter de organisatoriska förutsättningarna 

för verksamheten och behöver därför vara väl insatt i den problematik och de svårigheterna 
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som finns inom organisationen. Utifrån ett systemteoretiskt synsätt kan man säga att rektor är 

den som ska ha en helhetssyn på verksamheten och organisationen, att kunna se på 

människorna i organisationen som aktiva deltagare som själva kan skapa sin verklighet. 

Rektor behöver ha förståelse för att alla i verksamheten ingår i ett system, en hierarki, men är 

ändå beroende utav varandra i ett samspel.  

 

Flera av lärarna i vår studie tar upp att de känner att de får hjälp, stöd och handledning av 

specialpedagogen, men att dennes tjänst är för liten för att täcka hela skolans behov. 

Specialpedagogen räcker inte till. Det handlar om att det finns ett större behov än det finns 

resurser för och då blir det ofta så att de barn som syns och hörs mest prioriteras först, vilket 

oftast är de utåtagerande eleverna, trots att det finns fler elever som behöver hjälp. 

Upplevelsen från lärarna är att det behövs fler specialpedagoger och speciallärare ute på 

skolorna för att komma till rätta med denna problematik. Ur ett systemiskt perspektiv skulle 

man kunna välja att mer se det lite annorlunda. Kanske skulle det genom att synliggöra de 

förhållningssätt, strukturer och mönster som finns på skolan gå att hitta alternativa sätt att ta 

till vara på de resurser som redan finns på skolan?   

 

7.3. Förslag på fortsatta studier 

Det finns rätt mycket forskning kring elever i socioemotionella svårigheter, utåtagerande barn 

etc. men väldigt lite om just specialpedagogens roll i arbetet med de här eleverna. Intressant 

vore även att fördjupa sig inom hur man som specialpedagog skulle kunna implementera ett 

systemteoretiskt arbete i skolans verksamhet.  
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http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf


41 

Bilaga 1  

Missivbrev (mail) till rektorer: 

Hej! 

Vi är två pedagoger som just nu läser sista terminen på Specialpedagogprogrammet på Umeå 

Universitet. Just nu arbetar vi med vårt examensarbete som handlar om specialpedagogens 

yrkesroll när det gäller barn och elever i socioemotionella svårigheter. 

I vår studie önskar vi intervjua fyra specialpedagoger samt åtta lärare/pedagoger från fyra 

olika skolor i kommunen. Vår fråga är då om det är något som Er skola skulle vilja ställa upp 

på? 

Vi skickar ut detta mail i förväg för att Ni ska få en möjlighet att fundera, sedan återkommer 

vi till er via telefon i slutet på nästa vecka för att få ert besked. 

Vid frågor och funderingar är Ni välkommen att höra av er till oss via nedanstående 

kontaktuppgifter. 

 

 

Med Vänlig Hälsning 

IdaMaria Nilsson                                                Lena Bäckaräng  

Tel: 070-xxx xx xx                                             Tel: 070-xxx xx xx 

Epost: xxxxxx@xxxxxxxx.se                  Epost: xxxxxxxxx@xxxxxxxx.se 
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Bilaga 2 

Missivbrev (mail) till pedagoger 

Hej X! 

Vi är två pedagoger som arbetar med vårt examensarbete sista terminen på 

Specialpedagogprogrammet på Umeå Universitet. Detta handlar om specialpedagogens 

yrkesroll när det gäller barn och elever i socioemotionella svårigheter. 

I vår studie vill vi intervjua fyra specialpedagoger samt åtta lärare/pedagoger från fyra olika 

skolor i kommunen. 

Vi har varit i kontakt med er specialpedagog, X, som tackade ja till en intervju. Vi bad henne 

om förslag på pedagoger i verksamheten varpå hon gav oss ditt namn.  Kan du tänka dig att 

ställa upp på en intervju till vårt arbete? 

För att utföra intervjun vill vi använda diktafon eller mobiltelefon för att spela in samtalet. 

Informationen kommer att skrivas ner och användas i vårt arbete. All insamlad material 

kommer att behandlas konfidentiellt för att det inte ska hamna i orätta händer. Uppsatsen som 

är ett examensarbete på 30 högskolepoäng kommer att publiceras på internet i portalen DiVA 

- Umeå Universitet vilket innebär att den blir tillgänglig för allmänheten. 

Att medverka i vår studie genom att bli intervjuad är frivilligt samt att ett ja- sägande inte är 

obligatoriskt. Ni som informant har alltid rätt att avbryta en påbörjad intervju eller avböja en 

fråga. För att skydda er integritet kommer inte era namn eller skola att nämnas i uppsatsen. 

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss via nedanstående 

kontaktuppgifter. 

 

Vi ser fram emot ditt svar och hoppas verkligen på din medverkan! 

 

Med Vänlig Hälsning 

IdaMaria Nilsson                                                   Lena Bäckaräng 

Tel: 070-xxx xx xx                                                Tel: 070-xxx xx xx 

Epost: xxxx@xxxxxx.se                       Epost: xxxxx@xxxxxx.se  
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Bilaga 3 

Intervjuguide till specialpedagoger: 

1. Berätta lite om dig själv! Utbildning, hur länge du arbetat som specialpedagog, etc.  

2. Beskriv hur du skulle definiera begreppet socioemotionella svårigheter? 

3.   Berätta om dina erfarenheter av utåtagerande elever! 

4.   Är utåtagerande barn ett svårhanterat problem i skolans verksamhet och om så varför 

det? 

5.  Vad tror du det kan bero på? 

6.   Vilken är din roll i arbetet med dessa elever? 

7.   Vilka förväntningar upplever du att pedagogerna har på dig? 

8.   Hur skulle du beskriva de förutsättningar respektive hinder som du upplever i ditt 

arbete med elever i socioemotionella svårigheter?  

9.   Vilka organisatoriska förutsättningar/hinder anser du att det finns?(Upplever du att 

stödet till dessa elever är tillräckligt?)  

10.  Hur ser du på skolledarens roll i detta arbete? 
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Bilaga 4 

Intervjuguide till lärare/pedagoger: 

1. Berätta om dig själv… Utbildning, erfarenheter etc. 

2. Beskriv hur du skulle definiera begreppet socioemotionella svårigheter? 

3.   Berätta om dina erfarenheter av utåtagerande elever… 

4.   I vilken utsträckning har du stött på utåtagerande elever? 

5.   Vilka strategier använder du i ditt bemötande av dessa barn? 

6.   Vilken roll har lärmiljö i arbetet med dessa elever? positivt/negativt? 

7.   Hur upplever du stödet till dessa elever? 

8.   Är det något du som pedagog saknar i handledningen från specialpedagogen? 

9.   Hur upplever du skolledarens roll i detta arbete? 

10.  Är utåtagerande barn ett svårhanterat problem i skolans verksamhet och om så varför 

det? 
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Bilaga 5 

Analysschema specialpedagoger 

Fråga/tema Specialpedagog 

1 

Specialpedagog 

2 

1. Utb. Erfarenhet osv.   

2. . Hur definierar du begreppet socioemotionella 

svårigheter? 

     

3. Erfarenheter av utåtagerande barn?   

 

  

4. Är utåtagerande barn ett svårhanterat 

problem i skolans verksamhet och om så varför 

det?  

(5.) Vad tror du det beror på? 

 

   

6. Vilken är din roll i arbetet med dessa elever? 

 

  

7. Vilka förväntningar upplever du att 

pedagogerna har på dig? 

 

  

8. Förutsättningar respektive hinder som du 

upplever i ditt arbete med elever i 

socioemotionella svårigheter?  

 

  

9. Organisatoriska förutsättningar/hinder som 

finns?(Upplever du att stödet till dessa elever är 

tillräckligt?)  

 

  

10. Skolledarens roll?   
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Bilaga 6 

Analysschema lärare/pedagoger 

 

Fråga/tema Intervju 1 Intervju 2 

1. Utb. Erfarenhet osv.     

2. Hur definierar du barn i soc.- Emotionella Svårigheter?    

3. Tid, erfarenheter med utåtagerande barn?     

4. Träffas utåtagerande barn tidigare?   

 

  

5. Strategier i mötet med här barnen?    

6. Lärmiljö   

7. Stödet till dessa elever?   

8. Något du som ped. saknar i handl. Från spec.?   

9. Skolledarens roll?   

10.  Är utåtagerande barn ett problem osv. ?    

 


