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Sammanfattning 

Denna kvalitativa studie belyser vilken inställning åtta pedagoger verksamma i förskoleklass 

har till arbetet med elever i relationssvårigheter. Frågeställningarna i studien berör, stöd, 

orsaker, behov, bemötande, inkludering och diagnosticering av elever i relationssvårigheter. 

Metoden för att få fram resultatet har varit intervjuer. Resultatet visar att pedagogerna har 

flera olika perspektiv av elever i relationssvårigheter. Det framkommer att pedagogerna ser på 

sitt eget bemötande som viktigt. Majoriteten av de intervjuade anser att mer resurser samt 

ökad kunskap skulle kunna hjälpa dem i arbetet och bidra till bättre möjligheter för eleverna. 

Pedagogerna ser i huvudsak samspelet med miljön som en bidragande orsak till att elever 

hamnar i relationssvårigheter. De menar också att miljön och bemötandet kan bidra till att 

förändra förutsättningarna för dessa elever. Det framkommer även att pedagogerna ofta 

reflekterar runt sin egen roll och arbetssättet i verksamheten. En slutsats av denna studie är att 

skolor skulle ha mycket att vinna på en satsning av fortbildning till pedagoger rörande dessa 

elever. Även mer resurser till pedagogerna i form av tid till diskussioner i arbetslagen skulle 

ge elever i relationssvårigheter större möjlighet till en lyckad skolgång. 
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1. Inledning 
Skolan ska arbeta med både elevers hälsa och deras lärande. Dessa två faktorer samspelar 

och påverkar elevens möjligheter till en lyckad skolgång och ett i fortsättningen lyckligt 

vuxenliv. Verksamheten i skolan ska även ge alla barn möjlighet till att utvecklas och att 

må bra. En av pedagogernas kanske största och svåraste utmaningar är att på bästa sätt 

kunna möta alla barn med vitt skilda behov, samt se till att deras skolgång blir trygg och 

lärorik (Karlberg, 2011). 

Som yrkesverksam förskollärare i förskoleklass har jag träffat många barn, vilka har 

svårare än andra för att lära sig och passa in i skolans miljö.  Läroplanen för grundskolan 

(Skolverket, 2011) betonar skolans ansvar för dessa elever. Eftersom barn lär sig på olika 

sätt, behöver också skolan utveckla många vägar för att nå alla barn. Kraven som ställs på 

pedagogerna för att lyckas med detta är enligt Karlberg (2011) mycket höga. 

Skollagen betonar skolans uppdrag vad gäller arbetet med alla elevers rätt till en god 

inlärningsmiljö. ”Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en 

skolmiljö som präglas av trygghet och studiero” (SFS 2010:800 5 kapitlet, 3 §).  Även 

Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) betonar detta ”Den ska främja alla elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (Skolverket, 2011 s.7). Min egen 

erfarenhet som förskollärare har visat att uppgiften att skapa denna trygga inlärningsmiljö 

kan vara en stor utmaning.  Alla barn beter sig inte som omgivningen i skolan förväntar 

sig, och deras beteende kan bli problematiskt för pedagogerna och dem själva. Dessa 

elever bryter enligt Karlberg mot normen i gruppen. En norm kan beskrivas som det 

accepterade beteendet i just den grupperingen. Elever som bryter normen kan också 

definieras som barn i relationssvårigheter (Karlberg, 2011). 

Pedagogerna som dagligen möter elever i relationssvårigheter har genom sitt bemötande 

möjlighet att skapa en god relation till barnen. Det gäller att hitta flexibla lösningar som 

fungerar för det enskilda barnet i verksamheten. Hur inställningen till arbetet med dessa 

elever ser ut, och hur pedagogerna ser på sin egen roll i arbetet med dem, anser jag är 

intressant att undersöka med tanke på hur avgörande det kan vara för elevens fortsatta 

utveckling. Pedagogens relation och inställning till barn i relationssvårigheter kan ha stor 

betydelse för barnets mående och inlärningsmöjligheter enligt (Karlberg, 2011). 

Vilket perspektiv pedagogerna ser verksamheten med, påverkar hur arbetet med barn i 

relationssvårigheter kommer att gestalta sig. Om de svårigheter som uppstår för att barn i 

skolan huvudsakligen ses utifrån det så kallade kategoriska perspektivet, söks ofta 

förklaringar till svårigheterna hos barnet självt. Inom det kategoriska perspektivet finns 

ofta svaret till en lösning av problemet i en utredning av barnets svårigheter. Om 

pedagogen utgår mer ifrån det relationella perspektivet, ses barnets svårigheter oftare som 

ett resultat av samspelet mellan elev och miljö.  Genom att verksamheten/pedagogerna 

ändrar förutsättningarna och anpassar miljön för eleven kan svårigheterna för eleven 

minska, enligt det relationella perspektivet (Nilholm, 2012). Vilket perspektiv har 

pedagogerna med sig i arbetet med barn i relationssvårigheter? Som specialpedagog 
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kommer relationssvårigheter troligtvis vara en de utmaningar som kan uppfattas som störst. 

Tillsammans med lärare, elever och föräldrar blir specialpedagogens roll att försöka hitta 

lösningar och anpassningar i verksamheten för att optimera möjligheterna till en god 

skolmiljö, bland annat för elever i relationssvårigheter. Därför känns det intressant och 

viktigt att försöka ta reda på mer om olika aspekter inom detta ämne. 

1.1 Syfte 
Studien belyser vilken inställning pedagoger i förskoleklass vid tre olika grundskolor, har 

till arbetet med barn i relationssvårigheter. Syftet är också att undersöka vilket 

specialpedagogiskt perspektiv som framträder i den pedagogiska praktiken förskoleklass. 

1.2 Frågeställningar 
Hur definierar pedagogerna elever i relationssvårigheter, samt vilket stöd tycker sig 

pedagogerna förekommer till elever i relationssvårigheter? 

Vilka orsaker tycker sig pedagogerna se till att elever hamnar i relationssvårigheter? 

Vilka behov har barn i relationssvårigheter enligt pedagogerna? 

Vilket bemötande upplever pedagogerna fungerar bäst vad gäller barn i 

relationssvårigheter? 

Hur uppfattar pedagogerna möjligheterna till inkludering av elever i relationssvårigheter?  

Vilken inställning har pedagogerna till utredning med en eventuell påföljande diagnos av 

barn i relationssvårigheter? 

1.3 Avgränsning 
Denna studie vill ge en bild av hur förskollärare ser på barn i relationssvårigheter med 

fokus på utåtagerande beteende. Relationssvårigheter kan också innefatta beteende av mer 

depressiv art och inåtvändhet/blyghet. Denna undersökning berör inte i första hand barn 

med dessa svårigheter. 

Studien har inte heller som ambition att försöka ta reda på hur skolan ska arbeta med dessa 

barn på bästa sätt, utan snarare vilket perspektiv pedagogerna har med sig i arbetet med 

barn i relationssvårigheter. För att ta reda på det, är frågor om arbetssätt och bemötande 

centrala. Genom dessa frågor kan ett mönster framkomma rörande hur pedagogerna ser på 

elevernas svårigheter. 
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2. Bakgrund 

2.1 Relationssvårigheter 

2.1.1 Begrepp 

I skolan är det vanligt att barn i relationssvårigheter beskrivs med ord som ”stökiga”, 

”bråkiga”, ”oroliga” eller ”okoncentrerade” (Larsson och Nilholm, 2012). Författarna tar 

upp några av de begrepp som litteraturen använder för att beskriva barn i 

relationssvårigheter. Elever i socioemotionella svårigheter, elever i psykosociala 

svårigheter eller elever med beteendeproblem är några vanliga benämningar. För att 

ytterligare lägga fokus på var svårigheterna uppstår, resonerar Larsson (2008) om nya 

uttryck som skulle kunna beskriva dessa elever. Han menar att man skulle kunna beskriva 

det som ”lärare och elever i relationssvårigheter” eller ”skolors svårigheter att möta vissa 

elever” (Larsson, 2008 s.9). Larsson och Nilholm (2012) har valt att använda begreppet 

elever i relationssvårigheter för att lägga tonvikten på samspelet mellan barnet och miljön. 

Det är i relationen till en annan människa svårigheterna uppstår, framhåller de. Elever beter 

sig inte alltid lika och detta påverkas av såväl miljön som av bemötandet. I denna studie 

har begreppet elever i relationssvårigheter valts. 

2.1.2 Relationssvårigheter - en utmaning  

Det kan vara svårt att skilja på vad relationssvårigheter egentligen är och vad som är 

naturligt under ett barns uppväxt. Ett barn kan ha tillfälliga perioder av negativt beteende, 

som både kan vara av utagerande och inåtvänd art, utan att det behöver vara ett tecken på 

att barnet är i relationssvårigheter. Om beteendet fortsätter och är ett hinder för inlärning 

eller är mycket besvärligt för omgivningen, så kan det betraktas som relationssvårigheter. 

Barn som visar tecken på depression kan också ses som barn i relationssvårigheter 

(Nordahl, 2007). 

Ungefär 10-20 % av alla elever i svensk skola bedöms ha relationssvårigheter. Många 

lärare upplever att dessa elever är den svåraste utmaningen för dem som pedagoger att 

hantera. Dessa elever ligger i riskzonen för att stötas ut ur gruppen och de riskerar ofta att 

särskiljas från övriga elever (Larsson, 2008). Även Langager (2014) betonar att lärare 

upplever dessa elever komplicerade. Avramidis (et al, 2000) framhåller att många 

pedagoger är positiva till att inkludera elever i svårigheter om elevernas problematik inte 

kräver allt för mycket merarbete och kunskap av dem som pedagoger. Elever i 

relationssvårigheter är en av de grupper i skolan, som pedagogerna uppfattar som svårast 

att hantera (Avramidis). Författarna framhåller att pedagoger är dåligt rustade för att 

hantera elever i relationssvårigheter.   

Många pedagoger säger sig vara positiva till inkludering av elever i relationssvårigheter, 

men i själva verket är de endast positiva till att inkludera elever med en viss typ av 

svårigheter, samt om det inte innebär för mycket merarbete för dem som lärare (Avramidis 

et al). Avramidis (et al) framhåller vidare att det finns en större öppenhet hos pedagoger att 

inkludera elever med läs och skrivsvårigheter eller andra funktionshinder, än just elever i 

relationssvårigheter. I Avramidis (et al) forskning framkommer ett behov av utbildning för 
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att pedagoger ska utveckla en positiv inställning till inkludering av elever i 

relationssvårigheter. Endast en tredjedel av lärarna i Avramidis (et al) studie upplevde att 

de hade nog med tid, kunskap och resurser för att kunna inkludera elever i 

relationssvårigheter på ett lyckosamt sätt.  Även Sari (et al, 2009) betonar att personal i 

skolan behöver utbildning för att lyckas med inkludering.  Langager (2014) beskriver att 

den press som lärare upplever vad gäller att uppnå målen för eleverna, kan leda till att 

elever som stör i klassen blir åtskilda från gruppen för att övriga elever ska kunna få en 

lugnare undervisningsmiljö. Pedagogens inställning till inkludering kan ha stor betydelse 

för den enskilde elevens möjligheter att lyckas i skolan menar även Sari (et al 2009).  

Vilket stöd pedagogen får från ledning och övriga stödfunktioner påverkar också elever i 

svårigheter (Sari et al 2009). Detta påverkar pedagogernas möjligheter att kunna stötta 

elever i relationssvårigheter (Sari et al). Författarna menar att skolans pedagoger behöver 

möjlighet att vidareutbilda sig för att kunna hantera elever i relationssvårigheter på ett bra 

sätt. Tid för att kunna reflektera och diskutera med sina kollegor och ha kunskapsutbyte 

med andra nämns av Sari (et al) som viktiga faktorer vad gäller elever i 

relationssvårigheter. 

Elever i relationssvårigheter ligger i riskzonen för att hamna i särskiljande lösningar i 

skolan. Att inte alltid få vara med i gemenskapen kan påverka barnet mycket negativt 

(Karlsson 2007). Karlsson har intervjuat pojkar som går i en särskild undervisningsgrupp 

och alltså inte får delta i den ursprungliga gruppen mer än vid vissa tillfällen. Schema, 

raster och andra aktiviteter samordnas inte alltid med elevernas ursprungliga grupp. 

Pojkarna har svårt att skapa kontakt med andra elever på skolan, då deras raster inte alltid 

förläggs samtidigt på schemat.  Författaren menar även att pedagogernas sätt att uttala sig 

negativt om eleverna kan leda till en begräsning i den meningen att elevernas 

självförtroende påverkas. Pedagogerna verkar ha bestämt sig för vilka förmågor pojkarna 

inte besitter. Karlsson har i sina observationer sett att pojkarna mycket väl klarar av att 

samspela med andra elever på skolan under rasterna. Pedagogerna verkar dock ha bestämt 

sig för att pojkarna inte klarar av detta samspel. Detta upplever pojkarna i Karlssons studie 

(2007) som faktorer vilka förstärker deras känsla av utanförskap. Ogden (1991) framhåller 

också vad ett särskiljande kan leda till för elevens självbild. Han menar att ett utestängande 

från gruppen kan leda till en negativ utvecklingsspiral, vilken kan förstärkas av 

omgivningen. Ogden framhåller även komplexiteten i inkluderingsfrågan. Det finns elever 

som inkluderas i miljöer, vilka inte alls är bra för dem enligt honom. Om inte lärarna har 

klarat av att anpassa miljön så att den kan bidra till positiv utveckling för eleven, kan 

inkluderingen enligt Ogden vara mycket negativ för eleven. 

Hejlskovs (2014) uppfattning är att kaotiska situationer i skolan är en naturlig del av 

vardagen. Han framhåller även att barn som har förmågan att uppföra sig väl, också gör 

det. De elever som bryter normen och har ett beteende som omgivningen inte accepterar, 

gör så endast för att de inte har de förmågor som skolan kräver av dem. I situationer som 

gått fel har de vuxna runt eleven ofta ställt krav på eleven som han/hon inte klarar. Det är 

enligt författaren viktigt att de vuxna i skolan ser sitt ansvar i dessa situationer. Det är alltid 
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pedagogernas ansvar att se till att eleverna mår bra. Pedagoger behöver utgå ifrån att det är 

de som är vuxna och professionella i detta sammanhang (Hejlskov, 2014). 

Alla barn har olika förutsättningar att klara av de krav som skolan ställer på dem. Att vissa 

barn inte klarar kraven lika bra som andra, kan bero på flera saker menar Hejlskov (2014). 

Några orsaker kan vara en bristande förmåga till att kunna planera, att kunna lugna ner sig 

själv i situationer där starka känslor uppstått, och brist på impulskontroll eller flexibilitet 

(Hejlskov, 2014). Även Greene (2014) framhåller att det finns många förklaringar till 

relationssvårigheter, vilka inte fyller någon funktion. Lärare menar ofta, enligt Greene att 

dessa barn bara vill få sin vilja fram, att de manipulerar de vuxna runt sig, att de endast vill 

ha uppmärksamhet eller att de gör dåliga val. Dessa förklaringar hjälper inte lärarna i sitt 

arbete med dessa barn framhåller Greene (2014). 

2.2 Bemötande och strategier 
Rasterna i skolan är en situation som ofta är svår att hantera för barn i relationssvårigheter. 

Att arbeta mer förebyggande i skolor inför raster är viktigt framhåller Hejlskov (2014). 

Han framhåller att många lärare får ägna mycket energi till att i efterhand försöka lösa 

situationer som uppstått under raster. Om lärarna istället tillsammans med eleverna 

planerar rasten och är mer engagerade under rasterna, skulle problemen kunna minska. Han 

framhåller också att det är viktigt för alla som arbetar i skolan att fundera över vilka krav 

som ställs på elever i fråga om stresstålighet, förmåga att komma ihåg medan de tänker 

(arbetsminnet), sociala förmågor, förmåga att planera och strukturera och att hålla tillbaka 

impulser (Hejlskov, 2014). 

Ogden (1991) framhåller att det finns en stor vinst i att arbeta förberedande med elever i 

relationssvårigheter genom hela skoldagen. Han betonar att de lärare som lyckas göra 

övergångar mellan olika aktiviteter/lektioner på ett mjukt sätt, även lyckas bättre med 

elever i relationssvårigheter. Det är ofta vid dessa övergångar som elever i 

relationssvårigheter utmärker sig och kaotiska situationer kan uppstå, vilka blir svåra att 

hantera för läraren. Enligt författaren har både lärare och elev mycket att vinna på att 

istället arbeta förebyggande med övergångar. Ogden påtalar även vikten av att som lärare 

kunna tillrättavisa en elev på ett sätt som inte blir utmärkande i klassen. Läraren bör istället 

som ett alternativ till att säga till eleven inför hela gruppen, gå fram till eleven och på ett 

lågmält sätt prata om situationen. Detta kan bidra till en positiv relation mellan lärare och 

elev. Eleven i relationssvårigheter kan genom detta få en möjlighet till en annan roll i 

gruppen (Ogden, 1991). 

Barn i olika slags relationssvårigheter kan vara extra känsliga för när det finns en 

otydlighet över vilka regler och förväntningar som finns. Detta är viktigt att ha i åtanke för 

lärare och annan personal i skolan (Nordahl, 2007). 

Föräldrarelationen är viktig för att kunna stötta elever i relationssvårigheter på ett bra sätt 

enligt Greene (2014). Om pedagogerna tillsammans med vårdnadshavare sätter sig ner och 

försöker ta reda på vilka färdigheter barnet behöver utveckla och vilka faktorer som utlöser 

beteendet, kan både hem och skola börja arbeta proaktivt med barnet. När man vet ungefär 
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i vilka situationer eleven får det extra jobbigt, kan lärarna se över miljön och vad som 

skulle kunna anpassas för att hjälpa barnet (Greene, 2014). 

Att försöka minska ett oönskat beteende genom bestraffning hjälper oftast inte menar 

Hejlskov (2014). I längden blir beteendet bara värre och risken är stor att eleven känner sig 

kränkt. Avskiljning av en elev till en mindre grupp, har ofta den effekten att barnets 

skolprestationer blir sämre. Övriga elever får ett bättre resultat om det finns inkluderade 

elever i behov av särskilt stöd i klassen (Hejlskov, 2014). Något som Hejlskov också 

menar har lite eller ingen effekt alls på elevens skolsituation är att söka efter orsakerna i 

elevens hemmiljö. Att försöka hitta orsakerna i hemmiljön är ofta en följd av att skolan inte 

vet hur eleven ska hanteras. Detta blir då en desperat metod, vilken inte hjälper eleven 

enligt Hejlskov (2014). 

Det mest effektiva sättet att arbeta med elever i relationssvårigheter framhåller Ogden 

(1991) vara att arbeta på ett mer medvetet sätt med grupparbetsmetoder. Ofta arbetar lärare 

alldeles för slumpmässigt med indelning av eleverna i grupper inför olika aktiviteter 

(Ogden). Eftersom förmågan att samarbeta med andra ofta är en egenskap som elever i 

relationssvårigheter behöver utveckla, framhåller Ogden att indelning av grupper behöver 

vara mycket mer uttänkt än vad den är i många verksamheter. Elever i relationssvårigheter 

behöver få möjlighet att samarbeta med elever som är duktiga på just att samarbeta i grupp. 

Om läraren har ett medvetet arbetssätt runt detta, kommer många av de problematiska 

situationerna vid grupparbeten aldrig att uppstå (Ogden, 1991). 

När en besvärlig situation har uppstått med en elev finns det flera saker att tänka på som 

kan underlätta för både lärare och elev (Hejlskov, 2014). En av dem är att undvika för 

mycket ögonkontakt. Det kan upplevas hotfullt och trappa upp konflikten. Det är också bra 

att sätta sig ner eller luta sig mot en vägg.  Den vuxne signalerar då ett lugn med kroppen 

och visar barnet att man inte kommer att ta tag eller komma för nära. Om man känner sig 

tvungen att ta tag i en elev är det viktigt att inte göra det med spända muskler och endast då 

det är alldeles nödvändigt. En sådan situation kan vara för att sära på två elever i ett 

slagsmål enligt (Hejlskov). Detta förhållningssätt framhålls både av Hejlskov (2014) och 

Greene (2014) som ett lågaffektivt bemötande och kan enligt dem båda utgöra stor skillnad 

i arbetet med elever i relationssvårigheter. Eleven kan i många fall genom det lågaffektiva 

bemötandet få hjälp att lugna ner sig och pedagogen kan enligt de bägge författarna 

undvika fysiska handgripligheter och eskalerande konflikter. 

Elever i relationssvårigheter är känsliga för andras känslouttryck och påverkas ofta av dem. 

Därför är det enligt Hejlskov (2014) viktigt att tänka på sitt eget uttryck som pedagog. 

Hejlskov framhåller att pedagogens kroppsspråk och mimik kan påverka elever i 

relationssvårigheter mer än andra elever.  

Något som Hejlskov menar är viktigt att tänka på är att försöka göra skolans aktiviteter så 

lättförståeliga som möjligt för barnen. Detta kan man göra bland annat genom att barnen 

får vara med och påverka mer i olika situationer. Då blir det lättare att få dem att 

medverka. Genom att förbereda eleverna på olika sätt, genom scheman som visar innehåll 

och hur lektionerna kommer att genomföras kan onödiga konflikter undvikas. Den tydliga 
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strukturen kan för elever i relationssvårigheter vara extra viktig. Att förbereda ett avslut av 

en lektion kan även ha positiv inverkan för dessa elever (Hejlskov, 2014). 

Hejlskov framhåller att det ofta pågår diskussioner ute i verksamheterna om varför elever 

idag inte lyssnar på sina lärare på samma sätt som tidigare.  Elever idag är vana att få 

påverka och tolererar inte en auktoritär ledarstil på samma sätt som tidigare. För att bli en 

god ledare gäller det att få tillit och förtroende från eleverna och det skapas inte genom 

bestraffningar eller genom auktoritet. Det gäller enligt författaren att fundera över vilka 

regler vi sätter upp för barnen. Reglerna behöver vara lätta att förstå och fylla en funktion. 

Regler som barnen inte förstår, kommer också att brytas. Följden blir att lärare behöver 

ägna mycket tid åt att lösa konflikter runt dessa regler (Hejlskov, 2014). 

Relationen mellan elev och någon vuxen i omgivningen är enligt Greene (2014) en av de 

absolut viktigaste faktorerna för att barn i relationssvårigheter ska kunna utvecklas i rätt 

riktning. Han påtalar vikten av att det är en person i elevens närhet som skapar denna 

positiva relation. Många lärare tror att detta bäst görs av en psykolog eller kurator. Detta 

behöver dock inte alltid vara det bästa för eleven. De lärare som dagligen finns runt eleven 

har bäst förutsättningar att skapa denna positiva relation enligt Greene (2014). Även Ogden 

(1991) framhåller vikten av den viktiga förtroendefulla relationen mellan en vuxen och 

elev. Förhållandet behöver bygga på tillit. Om ett sådant förhållande kan skapas, är 

möjligheterna mycket större för förändring av det negativa beteende som eleven uppvisat. 

Han framhåller även vikten av att de uppgifter eleven får i skolan, anpassas efter elevens 

förutsättningar. Eleven behöver få möjlighet att lyckas i skolarbetet för att kunna utvecklas 

positivt (Ogden, 1991).  

Hjörne och Säljö (2014) beskriver hur personal inom skolan beskriver elever i 

relationssvårigheter i negativa ordalag under elevhälsomöten. Uttryck som ”svag” eller 

”dålig” är vanligt förekommande beskrivningar av elever i relationssvårigheter. 

Svårigheterna läggs ofta hos barnet och den dokumentation som finns från föregående 

möten återkopplas ofta inte så ofta under nästa möte om eleven. Detta kan enligt Hjörne 

och Säljö leda till att felaktiga slutsatser dras om hur skolan ska fortsätta arbeta med 

eleven. Det kan även leda till att elever i relationssvårigheter skuldbeläggs för sitt beteende 

(Hjörne och Säljö). Enligt de båda författarna tas inte föräldrarnas bild och kunskap av 

barnen med i arbetet med elever i relationssvårigheter i den utsträckning som skulle 

önskas. De har ofta stor kunskap om sitt barn, vilket skulle kunna underlätta arbetet i 

skolans verksamhet (Hjörne och Säljö, 2014). 

2.3 Diagnosticering 
Barn och föräldrar till barn i relationssvårigheter ses ofta med misstänksamhet och de 

upplever ibland att omgivningen ser ett bristande föräldraskap som orsak till barnets 

beteende (Graham, 2008). En diagnos kan då leda till att en del av den skuld som ofta 

tynger föräldern angående barnets svårigheter minskas något. Enligt Graham kan detta 

förklara ökningen av diagnosticering och medicinering av barn i relationssvårigheter. Att 

barn i relationssvårigheter diagnosticeras oftare nu, framhåller även Langager (2014). Han 

anser att tonvikten att försöka förklara dessa elevers svårigheter i skolan, har förskjutits 
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från att se svårigheterna som socialt betingade till att oftare ses som medicinskt betingade 

(Langager 2014). Chong och Kitty (2011) betonar även de omgivningens syn på eleverna 

som mycket betydelsefull i detta sammanhang. De framhåller att pedagogernas eventuella 

etikettering av eleverna som ”bråkstakar” kan leda till en förvärring av beteendet. Denna 

syn delas också av Liljegren (2011) som framhåller att diagnoser är en alldeles för 

förenklad indelning av olika svårigheter människor kan ha i livet. Diagnosen kan leda till 

att människor runt den diagnosticerade börjar behandla honom/henne på ett helt annat sätt 

än tidigare. Detta kan få följden att den diagnosticerades beteende blir förvärrat (Liljegren, 

2011). 

Även Greene (2014) är kritisk till huruvida en diagnos hjälper barnet att fungera bättre i 

skolan. Författaren framhåller att en eventuell diagnos inte ska påverka rätten till stöd och 

påpekar också risken med att omgivningen tror sig veta att alla barn med en viss diagnos är 

identiska. Alla barn är olika och behöver olika sorts stöd, oavsett om de har fått likadana 

diagnoser. Greene (2014) är även kritisk till medicinering av barn i relationssvårigheter 

som en första åtgärd. Han framhåller att orsakerna till barnets svårigheter kan vara 

komplexa och att medicinen inte nödvändigtvis hjälper barnet eller omgivningen att förstå 

vad som egentligen ligger bakom svårigheterna (Greene, 2014). 

2.4 Skolans syn på orsaker till relationssvårigheter 
Det är vanligt att orsakerna till barnets svårigheter läggs hos barnet själv (Hjörne, 2004). 

Författaren framhåller att det är väldigt sällsynt med skolor som i sitt arbete med elever i 

relationssvårigheter, analyserar skolans insatser och arbetssätt. Hon hävdar också att det är 

mycket vanligt att barn i relationssvårigheter får en neuropsykiatrisk diagnos, såsom 

ADHD. Barnets egen uppfattning av sin egen situation är inte vanligt förekommande och 

hon är mycket kritisk till att barnen ofta inte får komma till tals (Hjörne, 2004). 

Pedagogerna i skolan borde reflektera mycket mer runt vad som kan förändras i 

undervisning och bemötande av eleverna istället för att fokusera så mycket på den enskilda 

eleven (Larsson, 2008). 

Pedagoger ser främst tre olika förklaringar till att barn hamnar i relationssvårigheter. Dessa 

faktorer är familjen, samhället och skolan. Familjen skulle enligt pedagogerna kunna ha 

bristande trygghet, bristande respekt för barnet eller missbruksproblematik och genom 

detta påverka barnet negativt. Dålig uppfostran och skilsmässor nämns också av lärarna i 

detta sammanhang. Trots att pedagogerna inte vet så mycket om elevens hemmiljö är det 

vanligt att familjen anges som en trolig orsak till barnets svårigheter enligt Larsson. 

Följden av detta resonemang kan bli ett alldeles för förenklat sätt att se på barn i 

relationssvårigheter. Skolan tenderar att endast se orsakerna i hemmet och kan därmed inte 

påverka barnets utveckling. Lärarna tenderar också att med denna inställning ha 

förutfattade meningar om barn från socialt utsatta familjer. Det kan få effekten att elever 

beter sig som det förväntas av dem (Larsson, 2008). 

Samhällsrelaterade förklaringar till barn i relationssvårigheter kan vara att eleven troligen 

tittar alldeles för mycket på TV, eller att föräldrarna kanske är arbetslösa och att samhällets 

utveckling påverkar barnen negativt framhåller Larsson vidare. Dessa förklaringar vill 
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mena att samhället idag är mycket mer lustbetonat och att barnen hela tiden kräver 

underhållning och har svårt för att komma till ro. Bristande respekt för vuxna tas också upp 

som en orsak till problemen (Larsson, 2008). 

En annan förklaring som pedagoger enligt Larsson (2008) kan ge, är faktorer som har med 

skolans miljö att göra. Bemötandet av lärarna kan enligt pedagoger ha avgörande betydelse 

för hur eleven fungerar i skolan. Då en och samma elev kan fungera och bete sig på helt 

skilda sätt med olika lärare, menar pedagogerna att relationen är en avgörande faktor 

(Larsson, 2008). Detta faktum är också Greene (2014) och Hejlskov (2014) eniga om. 

 

2.5 Teoretiska utgångspunkter 

2.5.1 Begreppet perspektiv 

Med begreppet perspektiv kan menas den utgångspunkt som en pedagog har, vilket 

kommer att leda till ett visst sätt att se på elever i skolans verksamhet (Ahlberg, 2013). 

Perspektivet som pedagogen utgår ifrån, får betydelse för hur elevers svårigheter förklaras 

och tolkas. Det får även följder för hur skolans verksamhet sedan kommer att utföras och 

bedrivas (Ahlberg, 2013). Det är av stor betydelse vilken medvetenhet en pedagog har i 

denna fråga enligt Nilholm (2012). Nilholm framhåller vikten av att som pedagog förstå i 

vilken utsträckning det egna perspektivet påverkar synsätt och elevbemötande i den 

pedagogiska verksamheten. 

Det finns två dominerande perspektiv inom specialpedagogik. Dessa finns beskrivna av 

Claes Nilholm (2005), (2014) och dessa perspektiv försöker båda förklara och se lösningar 

på hur problem kan uppstå i skolan. Ett tredje perspektiv, vilket inte är lika vedertaget 

inom specialpedagogisk forskning benämns som dilemmaperspektivet (Nilholm, 2005, 

2014). Nedan följer en beskrivning av de tre perspektiven, samt en beskrivning av det 

interaktionistiska perspektivet vilket studien även har utgått ifrån (Fischbein och Björklid, 

1992). 

2.5.2 Kategoriskt perspektiv 

Det kategoriska perspektivet kan benämnas som det individualistiska eller det medicinsk-

psykologiska perspektivet. Dess rötter finns främst inom medicin och psykologi. Det 

kategoriska perspektivet anses vara det mer traditionella perspektivet, vilket forskning 

inom specialpedagogik i stor utsträckning har grundat sig i (Nilholm, 2005). Perspektivet 

utgår ifrån det faktum att barnet är bidragande till den eventuella problematiska situation 

som uppstått i skolan. Med utgångspunkten att bristen finns hos barnet, blir det också 

viktigt att försöka identifiera dessa barn så att anledningarna till svårigheterna kan ringas in 

och utifrån detta hantera dem. Inom det kategoriska perspektivet förespråkas ofta en 

utredning av barnets problematik menar Nilholm (2005). Miljön barnet vistas i lägger inte 

det kategoriska perspektivet så stor fokus vid. Ett annat kännetecken för det kategoriska 

perspektivet är förespråkande av särskiljning från gruppen. Elever som anses ”avvikande” 

betonas vara i behov av specialpedagogisk experthjälp (Nilholm, 2005). Inom det 
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kategoriska perspektivet finns en bild av att barn behöver bli mer lika varandra för att 

fungera väl i skolan (Nilholm, 2012). 

2.5.3 Relationellt perspektiv 

Kritiskt perspektiv är en annan benämning av det relationella perspektivet och har sina 

rötter i socialkonstruktivismen. Det relationella perspektivet ser i första hand svårigheter i 

skolan som ett resultat av miljön och eleven i samspel. Perspektivet är kritiskt till 

diagnosticering av elever samt till begreppen normalitet och avvikelse (Nilholm, 2012). 

När skolan misslyckas i att kunna hantera elevers olikhet, blir specialpedagogiken 

lösningen, enligt det relationella perspektivet. Nilholm, 2014). Den särskiljning som ofta 

blir ett resultat av specialpedagogik, kommer enligt det relationella perspektivet att 

upprätthålla vissa gruppers lägre ställning i samhället (Nilholm). Barns olikhet bör istället 

ses som en tillgång i skolans miljö, istället för ett problem som ska åtgärdas genom 

särskiljning och diagnosticering (Nilholm). Elevens svårigheter bör sökas i omgivningen 

och därmed kan också miljön förändras och elevens svårigheter minska eller försvinna 

helt. Detta kan leda till en mer inkluderande skola där alla barn kan delta i verksamheten 

efter sina förutsättningar (Nilholm, 2014). 

2.5.4 Dilemmaperspektivet 

Detta synsätt är inte lika vedertaget som de två tidigare beskrivna perspektiven. I huvudsak 

ses svårigheter som uppstår i skolan som naturliga konflikter. Här menas att skolan är en 

miljö där samhällets olika problem blir synliga. Specialpedagogik är endast ett sätt att 

försöka lösa dem på. Det är ett dilemma i sig att elever å ena sidan ska få vara sig själva 

och å andra formas till likadana (Nilholm, 2012). Anhängare till detta perspektiv menar att 

det är alldeles för enkelt att se svårigheter i skolan på det ena eller andra sättet. Skolans 

problem med elevers olikheter är för komplicerade för att förklara dem så som det kritiska 

eller det relationella perspektivet gör (Nilholm, 2014). Det kompensatoriska perspektivet 

lägger för mycket tonvikt på diagnosticering som en lösning till svårigheterna. En diagnos 

behöver inte per automatik betyda att eleven får det stöd hon/han behöver i skolan 

(Nilholm). Inkluderingstanken inom det kritiska perspektivet kritiseras också ur 

dilemmaperspektivet. Om man som lärare ska kunna klara av att hantera alla elever 

tillsammans utan att särskilja någon från gruppen, krävs det otroligt mycket av 

honom/henne. Dilemmaperspektivet menar att dessa krav är orimliga och inte kommer att 

kunna uppfyllas i praktiken. Inom detta perspektiv ses den rådande skolpolitiken som 

betydelsefull för hur skolan kan hantera svårigheter med elevers olikhet (Nilholm, 2014). 

2.5.5 Interaktionistiskt perspektiv 

Det interaktionistiska perspektivet beskrivs på följande sätt;  

Människan är den hon är med hjälp av och tillsammans med andra 

människor. Hennes identitet och medvetande byggs upp som en 

konsekvens av social interaktion. I och med att hon blir medveten, blir 

hon en dynamisk och aktiv varelse, som tolkar sin omgivning och 

därefter aktivt påverkar den. (Fischbein och Björklid 1992, s.29).  
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Människan påverkas alltså konstant av sin omgivning och hur hon blir bemött. Bemötandet 

påverkar självbilden i olika riktningar beroende på om det uppfattas som positivt eller 

negativt (Fischbein och Björklid, 1992).  

3. Metod 
Denna studie vill synliggöra pedagogers syn på barn i relationssvårigheter. I detta 

sammanhang passade en kvalitativ intervju väl för att försöka nå detta syfte. Bryman 

(2013) beskriver den kvalitativa intervjun som flexibel och följsam. Intervjuaren kan ha ett 

antal förutbestämda frågor, men dessa kan under intervjun följas upp med frågor som 

intervjuaren tycker sig behöva ta reda på mer om (Bryman, 2013). 

I denna undersökning valdes en semistrukturerad intervju med en förutbestämd 

intervjuguide (Bryman, 2013). Intervjuguiden innehöll några teman med vissa 

förutbestämda frågor. Dessa frågor behöver enligt Bryman inte ställas i den exakta ordning 

som de bestämts innan intervjun (se bilaga 1). Möjligheten att ställa följdfrågor under 

intervjuns gång kan bidra till chanserna att den intervjuades bild av ämnesområdet 

verkligen framkommer (Bryman, 2013). 

Innan intervjuerna genomfördes, gjordes en liten pilotstudie för att kunna förbättra 

frågorna och göra dem mer lättförståeliga (Bryman, 2013). En person fick svara på 

intervjufrågorna och ha synpunkter på dem. Detta gjorde att frågorna kunde justeras i viss 

mån. Vissa ordval kunde ändras så att frågorna blev mer lättförståeliga. 

Formuleringen av frågor i en semistrukturerad intervju ska inte vara så snäva att den 

intervjuade hindras i att framföra eventuella övriga infallsvinklar inom ämnet (Bryman, 

2013). Ledande frågor undveks i denna undersökning. För många ledande frågor kan enligt 

Bryman leda till att den intervjuade upplever sig styrd i sina svar. I dessa intervjuer ställdes 

uteslutande öppna frågor, vilka enligt Bryman har många fördelar. Respondenten som 

svarar på frågorna, har möjlighet att uttrycka sig med egna ord. Detta kan öka 

möjligheterna till att den intervjuade verkligen kan berätta och beskriva sin egen 

uppfattning om ämnet (Bryman). Nackdelen med öppna frågor kan vara ett de är 

tidskrävande att sammanställa. Respondenten kommer troligtvis att prata längre om samma 

fråga, jämfört med en sluten fråga med fasta svarsalternativ enligt Bryman. En intervju 

med slutna frågor går också betydligt fortare att genomföra. Eftersom syftet med studien 

vara att ta reda på respondenternas egen uppfattning om elever i relationssvårigheter, var 

en intervju med öppna frågor det alternativ som bedömdes ge en så djup bild av ämnet som 

möjligt (Bryman, 2013). 

3.1 Urval 
De intervjuade valdes ut efter sitt yrkesverksamma område. Alla intervjuade var 

verksamma i förskoleklass, vilket var den pedagogiska praktik studien inriktade sig på. 

Detta kallas enligt Bryman (2013) för ett målinriktat urval. De intervjuades bakgrund var 

relevant för att försöka ta reda på forskningsfrågorna i studien (Bryman).  
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Fem av de åtta respondenterna har arbetat mellan tre och 12 år i yrket. Tre av 

respondenterna har arbetat betydligt längre. Deras yrkeserfarenhet är mellan 20 och 39 år. 

Respondenternas utbildningar skiljer sig från varandra i ganska stor utsträckning. De 

deltagare som inte har arbetat lika länge har i huvudsak behörighet upp till årskurs sex. De 

tre deltagare som arbetat längst har en utbildning som ger dem behörighet inom förskolan 

och förskoleklass. De deltagare som har kortare yrkeserfarenhet har i snitt ett år längre 

utbildning, jämfört med de övriga. Deltagarna ges i studiens resultat olika fingerade namn 

för att säkerställa deras anonymitet. 

Denna studie genomfördes i en landsbygdskommun i Mellansverige med cirka 20 000 

invånare. 

3.2 Genomförande 

Ett mail skickades till rektorerna vid de tre utvalda skolorna. I mailet ombads rektorerna 

fråga pedagogerna i förskoleklasserna vid respektive skola om de kunde tänka sig att 

medverka i en intervju som skulle användas till en studie vid Umeå universitet. Det 

resulterade i att ett antal pedagoger hörde av sig och en tid för intervju kunde bokas in.  

De intervjuade informerades skriftligen via mail före intervjuerna, om att de i vilket stadie 

som helst före, under eller efter intervjun hade rätt att avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2003). Information gavs också om syftet med intervjuerna, samt att 

studien var en del av Specialpedagogprogrammet vid Umeå universitet.  

Respondenterna samtyckte till att delta i studien genom att tacka ja till sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2003). De intervjuade informerades om anonymiteten i studien. 

Respondenterna informerades om att deras personuppgifter inte skulle finnas med i 

studien, inte heller namn på skola eller kommun. Respondenterna fick också information 

om att studien de medverkade i endast skulle komma att användas i forskningssyfte. De 

erbjöds också att få ta del av resultatet och informerades om var studien skulle publiceras 

(Vetenskapsrådet, 2003). 

Intervjuerna genomfördes i en lugn miljö vid de olika skolorna där pedagogerna är 

verksamma. Intervjuerna spelades in i sin helhet, vilket enligt Bryman (2013) har den 

fördelen att intervjuaren kan koncentrera sig på att lyssna och ställa eventuella följdfrågor. 

Intervjuerna transkriberades sedan. Allt inspelat material från intervjuerna skrevs inte 

ordagrant ut. Det som bedömdes relevant för studien transkriberades. Uppfattningen var att 

det som skrevs ut räckte för att få en bild av vad intervjupersonerna tyckte och tänkte om 

ämnet (Bryman, 2013). 

3.3 Tolkning/Analys 

Efter att intervjuerna transkriberats gjordes en meningskoncentrering. En 

meningskoncentrering innebär att den intervjuades uttalanden dras samman till en mer 

koncentrerad text där den huvudsakliga innebörden finns kvar (Kvale och Brinkmann, 

2014).  
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4. Resultat 
Resultatet redovisas nedan efter de teman som finns i intervjuguiden (Bilaga 2). Resultatet 

har valts att redovisas främst genom citat från de intervjuade. Detta för att deras bild och 

tankar om barn i relationssvårigheter ska vara det centrala i resultatet. 

4.1 Definition  
Nedan följer de intervjuades bild av hur de definierar ett barn i relationssvårigheter. 

Flera av respondenterna nämner tendensen att ofta hamna i konflikter som ett kännetecken 

hos barn i relationssvårigheter. Att ha svårt för att lyssna på andras åsikter och att visa 

hänsyn till kompisar är också ett beteende som flera av de intervjuade tar upp som 

återkommande hos barn i relationssvårigheter. Barnet har problem i relationen till andra 

människor, enligt flera av de intervjuade. ”Jag tycker att det är ett barn som hamnar i 

konflikter, i sociala situationer. Med både vuxna och barn.  Det är problem i relationen till 

andra.” (Susanne). Klara beskriver ett utåtagerande beteende som det mest framträdande 

kännetecknet. ”För mig kännetecknar detta en elev som har ett utåtagerande beteende och 

ofta hamnar i konflikter. Dessa elever kan ofta uppfattas som oroliga, störande, stökiga, 

bråkiga, okoncentrerade och omotiverade.” (Klara). Brist på empati kan också definiera en 

elev i relationssvårigheter enligt Birgitta ”Ja det kan ju vara ett barn som har svårt att 

lyssna på andra, att den sätter sig själv i centrum. Statusen i gruppen, ja att inordna sig och 

att ha svårt att veta var de ska vara någonstans i gruppen.” (Birgitta). 

En av respondenterna betonar till skillnad från de andra, att relationssvårigheter 

kännetecknas av ett barn som behöver träna på vissa färdigheter för att utvecklas i rätt 

riktning. Hon menar att alla barn gör rätt om de kan. Relationssvårigheterna är bundna till 

den situation som barnet ställs inför. 

Jag skulle vilja säga såhär, att om man har svårt med relationer så är 

det kanske något man behöver träna mer på. Något man har ett 

underskott av, för alla barn gör rätt om de kan. Relationssvårigheter 

kan vara många saker, så det kan vara i relation till kompisar, vuxna 

eller i olika situationer. Det är ju kontextberoende så jag tycker att 

man ska titta på vad man har ett underskott av. (Mona) 
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En av de intervjuade ser barn i relationssvårigheter som de barn vilka har svårt med de 

sociala spelregler som finns i verksamheten. Beteendet kan vara störande för andra barn i 

gruppen menar hon.  

Dom är liksom rörliga och oroliga. Dom har svårt att komma till ro och 

förstår inte de sociala spelreglerna. Hur man tar kontakt och det här med 

att ge och ta och vänta på sin tur. Många gånger springer de bara runt 

och liksom förstör för de andra. (Lisa) 

4.2 Orsaker 
Nedan följer de intervjuades bild av vilka orsaker de tycker sig se till att elever hamnar i 

relationssvårigheter 

Majoriteten av de intervjuade beskriver flera bidragande orsaker till relationssvårigheter. 

Flera av de intervjuade nämner miljön och verksamheten i skolan som bidragande orsaker 

till att ett barn hamnar i relationssvårigheter. ”Ofta tror jag att det är miljön som skapar de 

här situationerna.”(Sara). 

Även Klara beskriver skolans miljö som bidragande till att relationssvårigheter uppstår. 

Jag är även helt övertygad om att en stor bidragande anledning till 

att elever hamnar i relationssvårigheter är att skolan som form är 

omodern. Allt fler barn diagnostiseras och mängden elever i 

relationssvårigheter ökar kraftigt. Jag är av den uppfattningen att det 

vi bevittnar är en evolution. De har egenskaper och förmågor som är 

högt uppskattade och efterfrågade i dagens samhälle, men skolan 

ligger långt efter och kan inte fullt ut bemöta dessa. (Klara) 

En av de intervjuade nämner verksamhetens arbetssätt och tydlighet för de här barnen, som 

en orsak till relationssvårigheter. Avsaknad av tydlighet och ett förhållningssätt som passar 

de här barnen, kan enligt den intervjuade leda till relationssvårigheter.  

Jag tycker att om man ser till verksamheten, om det inte är tydligt för 

barnet, så kan det påverka.  Att verksamheten har stor betydelse för 

de här barnen. För att de ska få ut så mycket som möjligt av sin dag. 

Jag tror att hur man bygger en verksamhet, betyder mycket för barn i 

relationssvårigheter. (Birgitta) 

En av respondenterna tar upp de stora barngrupperna som en bidragande orsak till att barn 

hamnar i relationssvårigheter. 

Fler och fler barn blir det som har de här svårigheterna och jag tror 

att en av orsakerna är dessa stora barngrupper. Barnen behöver gapa 

och skrika för att få en känsla av att få kontakt med framförallt de 

vuxna. För att synas och bli sedd. (Lisa) 

Flera av respondenterna nämner hemförhållanden som en tänkbar orsak till barnets 

svårigheter. Föräldrar som inte klarar av att sätta gränser för sina barn nämns som en orsak. 
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”Jag tror också att det kan vara på grund av hemförhållanden. Uppfostran tror jag kan spela 

in också. Det kan vara gränssättning, att man inte vet hur gränserna är tillsammans med 

andra.” (Susanne). Även Petra menar att hemmet är en bidragande orsak. ”Ett hem som 

inte riktigt klarar situationen och att det spelar in för barnet också. Hur det ser ut hemma 

alltså.” (Petra). 

Majoriteten av respondenterna nämner barnet självt som en orsak till att det hamnar i 

relationssvårigheter. ”Dels kan det vara en brist hos barnet. Det kan vara något man inte 

har lärt sig, en förmåga eller liknande.” (Susanne). Petra nämner barnets inre egenskaper 

som en tänkbar orsak. ”Det kan ju vara saker i barnet, som något fysiskt eller psykiskt de 

saknar och av den anledningen inte klarar riktigt samma som andra.” (Petra). En av de 

intervjuade nämner genetiska orsaker som en tänkbar orsak. ”Jag tror att det kan vara 

genetiska orsaker till det här.” (Sara). 

Flera respondenter nämner barnets tidigare erfarenheter som en tänkbar bidragande orsak. 

Sen tror jag också att det påverkar hur det har varit på förskolan 

innan de kommer hit. Hur det har varit med yngre barn tidigare på 

förskolan tror jag kan påverka. Att det så att säga kan ha varit ett 

störande moment. Som hela tiden då underblåser det här att det finns 

ett misslyckande i bagaget, vilket gör att barnet reagerar mer på 

saker i omgivningen. Samspelet så att säga. (Petra) 

Jag tror att om barnet har haft dåliga saker med sig i bagaget, så kan 

det hänga med barnet under lång tid. Det kan göra så att barnet blir 

stämplat som en som är svår att ha och göra med. Då förväntar sig 

omgivningen att barnet ska vara på ett visst sätt. (Tilde) 

Barnets fritidssysselsättningar tas även upp av en av de intervjuade som en faktor i 

sammanhanget. 

Jag tror det kan ha och göra med all den tekniken som finns nu, nu 

har de suttit med en I-PAD eller en dator när de har lekt med en 

kompis men också att de inte får utlopp för vad kroppen behöver, man 

umgås inte med varandra utan man spelar spel. Bara där ser man en 

stor skillnad, vad de gör på helgerna, ja de har suttit framför en 

skärm hela helgen och det är en sorts lek för dem. (Lisa) 

En respondent betonar att relationssvårigheter kan ha en mängd olika orsaker. 

Jag tror att orsaker kan vara lika många som det finns elever men jag 

tror att om man har svårigheter så är det färdigheter som man 

behöver träna mer på. Oavsett om det finns sociala svårigheter eller 

en diagnos i bakgrunden, inte bara få höra ”du ska vara snäll” utan 

man behöver träna på det man har svårt för och hjälp med hur och 

vad man ska träna på. (Mona) 
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Utanförskap tas upp av en av de intervjuade, som en tänkbar orsak till relationssvårigheter. 

”Jag tror att om man som barn känner sig utanför i gruppen eller om familjen känner sig så 

att säga, inte med i det sociala, så kan det leda till att det blir såhär för ett barn.”(Tilde). 

4.3 Stöd och behov 

Nedan följer de intervjuades bild av vilket stöd som finns i verksamheten för elever i 

relationssvårigheter, samt vilka behov de som pedagoger anser sig ha för att kunna hantera 

dessa elever på ett ännu bättre sätt.  

Flera av respondenterna tar upp den information och kunskap som lämnas över från 

förskolan som ett viktigt stöd för att förskoleklassen ska kunna stötta elever med 

relationssvårigheter så bra som möjligt. 

Överlämningssamtal från dagis för att få information hur man har 

bemött dem på dagis och ta över lite tankar och hur man jobbat där 

för att kunna möta dem på rätt sätt. Sen har vi specialpedagogen som 

känner barnen från dagis så det är lite broar där mellan. (Lisa) 

Det är ju viktigt med historiken, hur de har jobbat tidigare med det här 

barnet. Då kan ju vi få veta lite mer om hur vi ska göra för att det ska bli 

bra för barnet. Det är ett stöd. (Petra) 

Specialpedagogens råd och tips om hur man kan arbeta med barn i relationssvårigheter 

nämns av flera intervjuade som en viktig faktor. Elevhälsans team med kurator och 

psykolog nämns av en av de intervjuade som en viktig stödfunktion.  

Specialpedagogen kan ju komma och titta på barnet och sedan 

handleda oss i hur vi ska jobba. Det är bra. Det skulle vara bra om 

specialpedagogen skulle kunna vara med mer i verksamheten och 

faktiskt jobba lite mer med barnen. (Susanne) 

Behövs ett mer utökat stöd för dessa elever så beviljas och tillgodoses 

detta av skolans elevhälsa med godkännande av skolans ledning. Det 

kan ju handla om utredningar, resurspersoner, tekniska hjälpmedel 

eller kontakt med kuratorn eller psykolog kanske. (Klara) 

Samtliga intervjuade nämner läraren som en av de viktigaste stödfunktionerna för elever i 

relationssvårigheter. ”Pedagogen kan vara ett stort stöd för de här eleverna om den ser 

individen. Om pedagogen ser vilket stöd som behövs och sedan gör anpassningar efter 

det.” (Klara). Lärarens viktiga roll som stöd beskrivs av Susanne. ”Läraren är ju nummer 

ett i det här sammanhanget. Att man finns där och hjälper och stöttar hela tiden.” 

(Susanne). Likaså Sara betonar att läraren är ett viktigt stöd för eleverna. ”Sedan är det ju 

vi mentorer som får stötta dem och jobba med dem på olika sätt. Samtal med föräldrar och 

hemmet blir också en form av stöd.” (Sara).  

En intervjuperson tar upp kunskapen och förhållningssättet som det viktigaste stödet för 

dessa elever. Hon betonar att det finns ett behov av utökad kunskap och förståelse kring 

elever i relationssvårigheter. 
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Jag tror att det skulle kunna finnas bättre stöd om man hade ett mer 

utvecklat förhållningssätt mot elever om man hade mer 

färdighetsutveckling. På vissa ställen kanske det fungerar jättebra på 

andra ställen kanske det fungerar mindre bra. Jag tror att det ofta 

handlar om kunskap och förståelse. Det är väldigt olika i olika klasser 

i min verksamhet. (Mona) 

Flera av intervjupersonerna tar upp ett behov av ökad kunskap kring elever i 

relationssvårigheter som en viktig faktor för att kunna hjälpa eleverna ännu bättre än vad 

de kan för närvarande. Ett sätt kan vara att handledning av skolans specialpedagog. Flera 

av de intervjuade ger exempel på vad specialpedagogen skulle behöva handleda 

pedagogerna i för att hjälpa elever i relationssvårigheter. Ett exempel är att få bättre 

kunskap om sociala berättelser, som kan hjälpa elever att få alternativ till ett negativt 

beteendemönster. Det framkommer även en önskan hos pedagogerna om mer tid till att 

kunna diskutera förhållningssätt och strategier runt elever i relationssvårigheter med sina 

arbetskamrater på skolan. ”Mer utbildning kring elever i relationssvårigheter för samtlig 

personal på skolan, tid för pedagogiska diskussioner i arbetslaget och en större förståelse 

från skolans ledning.” (Klara). Klara specificerar vad hon i första hand anser sig behöva för 

att kunna hjälpa elever i relationssvårigheter. ”Jag skulle behöva en ökad kunskap om hur 

jag kan använda mig av sociala berättelser i verksamheten. Jag tror att specialpedagogen 

skulle kunna hjälpa oss med det”. (Tilde). 

Det känns viktigt att man har de här forumen där man kan prata och 

diskutera och ger input till varandra och kan ge varandra av sin kunskap 

i arbetslaget och på skolan överlag. Pedagogiska diskussioner och hela 

tiden kolla av hur det går för de här barnen. Att hela tiden utvärdera det 

man gör. (Birgitta) 

I en av intervjuerna framkommer behovet av tid för planering som en viktig faktor för 

elever i relationssvårigheter. ”Jag skulle främst behöva mer tid för planering. Idag finns det 

många barn i relationssvårigheter i klasserna och klasserna är stora. Som tidigare nämnts 

kan många anpassningar göras med enkla medel men detta tar tid.” (Klara). 

En respondent betonar också behovet av att kunna arbeta och samtala med dessa barn i 

enrum vid vissa tillfällen under en skoldag. ”Skulle även behöva få till en organisation som 

möjliggör att vi pedagoger får mer enskild tid med vissa elever. Detta innebär ett 

omfattande samarbete i arbetslaget och smartare lösningar.” (Klara).  

Behovet av ett fungerande samarbete där arbetslaget har en gemensam strategi nämns av 

flera intervjuade. ”Att man i sitt arbetslag kan prata om det och är medveten om de här 

barnen. Att man på ett medvetet sätt jobbar kring dem.” (Sara). Vikten av att vara 

samstämmig lyfts av Birgitta. ”Det gäller att personalen som har hand om barnen har 

kunskap och att man är samstämmig för att underlätta och att man inte säger olika saker till 

barnen.” (Birgitta). 
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4.4 Bemötande och strategier 
Nedan följer de intervjuades bild av vilket bemötande och vilka strategier som fungerar 

bäst av elever i relationssvårigheter. Pedagogerna beskriver även vilka behov de anser att 

elever i relationssvårigheter främst har. 

Majoriteten av de intervjuade betonar vikten av att ha en förståelse för barnets situation 

och svårigheter. Att lyssna på eleven och att respektera denne tas upp i flera av 

intervjuerna. ”För det första är det viktigt att man lyssnar på dem, att man visar förståelse 

för att det här är ju inget som de vill göra, utan att de behöver ju hjälp med sitt beteende” 

(Lisa). Tilde beskriver hur hon anser att bemötandet bör vara på detta sätt. ”Man behöver 

visa respekt och positiva förväntningar på barnet.” (Tilde). 

Samtliga intervjuade tog upp tydlighet som viktigt i bemötandet, men också en förmåga att 

kunna vara tillåtande och att ha roligt tillsammans med eleverna. ”Tydlighet är viktigt, och 

att ha humor. Att man kan skoja men samtidigt också kunna sätta gränser och ge dem den 

där viktiga kontakten mellan vuxen och barn.” (Birgitta). 

 

Har upplevt att det är jätteviktigt att man är rak, tydlig och konsekvent. 

Det är inte lätt att skapa en relation med dessa elever. Ännu svårare är 

det att få dessa elevers förtroende. Men om man lyckas med att få deras 

förtroende så är det nyckeln till framgång tror jag. (Klara) 

Flera av de intervjuade betonar vikten av att som pedagog ha mycket positiva 

förväntningar på barnen. Det är enligt dessa pedagoger avgörande för barnens utveckling 

och självbild.  

Jag tycker det är viktigt att de ska känna att de är en i gruppen och att de 

ska känna att man förväntar sig att det ska gå bra. Och erbjuda 

verksamhet, inte stå bredvid och liksom vänta och se ”hur ska det här gå 

ungefär”, utan mer ”här varsågod”. Och att de är med liksom, en känsla 

av att här får jag göra roliga saker. (Petra) 

En av pedagogerna beskriver samarbetet med eleven som viktigt. Att tillsammans med 

eleven prata om vad som inte kanske fungerar så bra, och utifrån detta hitta en lösning. 

”Jag tror att om jag som lärare får barnet att känna att jag faktiskt tror på honom/henne så 

kan vi ändra på många negativa spiraler.” (Tilde). 

 

Om man jobbar lite såhär gemenskapande runt ett problem, att man tar 

med sig eleven in i diskussionen om hur lösningen ska bli. Det är ju inte 

eleven som är problemet, utan det är ju faktiskt i samspel med miljön so 

problemet uppstår och då tycker jag att vi måste hjälpa eleven med att 

hitta lösningen tillsammans. (Mona) 



19 
 

Flera av pedagogerna betonar hur viktigt det är att tänka på hur man ger instruktioner och 

hur man anpassar verksamheten för att det ska fungera även för barn med 

relationssvårigheter.  

Jag tycker att det är viktigt hur jag lägger upp dagen och hur jag ger 

instruktioner. Många av de här barnen klarar kanske inte att ta 

instruktioner i en stor grupp, utan man behöver tänka på hur man gör 

det. (Lisa) 

En av de intervjuade tar upp det faktum att barn i relationssvårigheter riskerar att bli 

skuldbelagda för sitt beteende. ”Man måste ju hjälpa och stötta utan att för den skull lägga 

skulden på dem.”(Sara). 

Flera av pedagogerna tar upp vikten av att lyckas med aktiviteter i verksamheten som ett 

behov hos elever i relationssvårigheter. Om en elev får hjälp och stöd så att något som 

eleven företar sig, slutar med en positiv upplevelse, anser flera av de intervjuade att eleven 

får en bättre självbild och kan lyckas ännu bättre nästa gång. För att kunna lyckas behöver 

barnen få hjälp med olika strategier. De behöver träna på vad hur de kan agera istället för 

det negativa beteendet, menar flera av de intervjuade. Barnens behov krockar enligt flera 

av pedagogerna med den resursbrist som de upplever i verksamheten. ”De behöver få 

lyckas och för att kunna göra det så måste de få träna på de saker som är svåra.” (Mona). 

Det är den vuxnes ansvar att se till att barnet lyckas, enligt Birgitta. ”Vi som ledare 

behöver se deras möjligheter och inte bara deras brister, alla är bra på någonting. På det 

sättet kan de här barnen också få växa.” (Birgitta). Den vuxne behöver finnas nära barnet 

och utgöra ett stöd menar Tilde. ”Genom positiva förväntningar, så kan vi hjälpa de här 

barnen att lyckas så bra som möjligt. Det är vår skyldighet att finnas där för dem och se till 

att det ska gå så bra som möjligt hela tiden.” (Tilde). 

 

Jag tror att de behöver träna på socialt samspel, strategier hur barnet 

ska göra ”när det blir konflikter då ska du göra så här”. En del barn 

behöver strategier för hur det ska bete sig med vuxna. Övningar-hur man 

gör i sådana här situationer. Man behöver träna. Övningar kan man ju 

ta in i klassen och göra med alla barn. Men man har inte alltid den tiden 

man skulle behöva för att lägga ner på det här. Tidsbrist och lite 

resursbrist gör ju att det blir svårt, är man ensam är det ju svårt är man 

två kan man ju hjälpas åt på ett annat sätt. (Susanne) 

Andra behov som framkommer i intervjuerna är möjligheten att kunna arbeta i mindre 

grupper med lägre ljudvolym och så lite yttre stimuli som möjligt i miljön runt barnen. För 

att kunna arbeta i mindre grupper framhålls ett behov av mer personal och mer resurser i 

verksamheten. ”Finns möjligheten att jobba i mindre grupper, så tror jag att det är bra för 

de här barnen.” (Sara). 

Sen är det ju resurser då som skulle behöva, mer möjlighet att komma i 

mindre grupper och för att också hinna med de barnen som inte är så 

krävande. Vissa barn blir lite bortglömda, de krävande barnen tar 
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mycket tid, de ska förberedas mycket. Dom klarar inte av alla intryck 

runtomkring. Det är hög ljudnivå och man märker att de är trötta. Då 

märker man att det skulle behövas någon kan ta dem till ett annat rum 

eller så.  De behöver strategier själva, att nu är jag så trött eller nu är 

jag så förbannad men det finns inte utrymme.(Lisa) 

Pedagogernas bild av hur de bör vara i sin roll gentemot barn i relationssvårigheter är 

relativt samstämmig. Som pedagog bör man enligt respondenterna vara mycket tydlig med 

vilka regler som gäller, samtidigt som det behöver finnas en förståelse och ett stort 

inkännande med barnen. Pedagogerna vill även vara en positiv förebild för barnen. ”Min 

roll bör vara förtroendeingivande, och jag vill vara en tydlig och positiv förebild för 

barnen.” (Tilde). Även Susanne anser att tydlighet är mycket viktigt. ”Tydlighet i 

gränssättning tycker jag är viktigt för mig att tänka på och att vara en bra förebild. Man kan 

vara en modell för barnen och vara en bra förebild i många situationer.” (Susanne). 

Vad gäller gränssättning för elever i relationssvårigheter, framhåller pedagogerna främst 

vikten av förberedelser inför aktiviteter. De menar att strukturen och tydligheten i 

verksamheten är en form av förberedande gränssättning för eleverna. Om det uppstår en 

situation som pedagogerna behöver bryta, är det viktigt att tänka på att eleven då oftast är i 

ett upprört känslotillstånd och det kan då vara bättre att vänta med att samtala om 

händelsen till senare. 

Jag tänker struktur och tydlighet och jag berättar vad som barnet 

behöver göra för att nå dit. Om det är en farlig situation får man bryta. 

Hur ska man göra istället och visa att det inte är okej. Dom har ju inte 

värdegrundssvårigheter utan det gäller ju att hitta något att ersätta 

beteendet med. Man kan jobba med kanske seriesamtal eller sociala 

berättelser. Man behöver förekomma hitta strukturer när det brukar 

hända och sedan jobba med att det inte ska hända. (Mona)  

Enligt en av de intervjuade är det viktigt att involvera barnet i gränssättningsarbetet. 

Dessa elever har en tendens att tänja på gränserna. Jag tycker det är 

otroligt viktigt att man involverar eleverna när det kommer till 

gränssättning, det handlar om att ge och ta om vi ska lyckas. Vilka 

gränser är viktiga och vilka kan vi förhandla om. Om eleverna är med på 

villkoren för detta är sannolikheten större att det fungerar. Har man 

sedan kommit överens om något kan man aldrig rucka på det då faller 

det, här är det otroligt viktigt att vara konsekvent. (Klara) 

Relationen till barnet framhålls som viktig av en av respondenterna i detta sammanhang. 

”Det är betydligt lättare att hantera situationer med elever i relationssvårigheter om jag har 

en bra relation till eleven i fråga.” (Klara). Flera av respondenterna beskriver byte av 

aktiviteter som en av de situationer då elever i relationssvårigheter riskerar att få det svårt. 

”Det är svårt för dem när man bryter en aktivitet och det blir mycket rörelse i rummet.” 

(Tilde). 
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4.5 Inkludering 
Flera av respondenterna framhåller att inkludering av elever i relationssvårigheter är möjlig 

och viktig. ”Det är verkligen något som jag jobbar för. Att skapa en miljö som underlättar 

inkludering.” (Tilde). 

Jag har den inställningen att man ska kunna det, och att alla kan vara 

med på olika nivåer. Och är man två pedagoger så har man ju stora 

möjligheter tycker jag. Man kan jobba med ett eller två barn ibland 

beroende på vad vi ska göra. Och om jag delar ut ett arbete så vet ju jag 

vilka barn jag behöver vara nära. Också hur man lägger upp arbetet är 

viktigt, till exempel att barnen får jobba två och två ibland eller fyra och 

fyra. De är bra på olika saker och kan lära av varandra. Viktigt att de 

känner att de är med i sammanhanget (Birgitta)  

Flera av respondenterna beskriver de svårigheter som de upplever i uppdraget att inkludera 

elever i relationssvårigheter. Här finns dels ett behov av mer personal och dels ett behov av 

mer kunskap för att kunna inkludera alla elever i verksamheten enligt de intervjuade. De 

stora barngrupperna tas i detta sammanhang upp som ett dilemma vad gäller möjligheten 

att kunna inkludera elever i relationssvårigheter. Några intervjuade beskriver inkludering 

som något de reflekterar mycket runt, men upplever som svårt att leva upp till i praktiken.  

Ja de här barnen finns ju och de måste få vara med. Men man måste ju 

orka med också. Så att om man känner att det här blir en för tuff 

situation och då behöver man ju stöd. Och det kan ju vara till exempel att 

man har en assistent som skuggar barnet. Det ska inte vara så många 

barn i gruppen helst för att det ska gå bra. Men föräldrarnas önskemål 

ska tillgodoses. Om man vill ha barnen i verksamheten så ska de få det 

och det påverkar ju. Om det skulle vara färre barn så skulle det gå 

bättre. Vi ska ju se till att alla barn formas till fungerande vuxna. (Petra) 

Det är svårt i vissa fall. Ett barn kan påverka hela klassen negativt.. 

Ibland är det ju svårt att bryta en cirkel och när det får en negativ effekt 

på andra barn så är det ju svårt att vara inkluderande. Till exempel om 

man ska göra en övning, då är det ju svårt att vara inkluderande. 

Självklart så ska man ju stötta men ibland kanske man undviker att ett 

barn är med och det är ju inte så bra. Ibland så kanske man behöver ha 

ett barn utanför klassrummet och det är inte inkluderande. Man 

reflekterar runt det och försöker göra det bästa av situationen. (Emma) 

En av respondenterna beskriver på vilket sätt hon ser större möjligheter till inkludering. 

Jag tror att det är fullt möjligt att inkludera alla elever, men då behöver 

vi tänka annorlunda. Vi skulle kunna använda de anpassningar som vi 

gör för vissa barn, med hela gruppen. Då skulle det fungera bättre för 

alla barn. Alla skulle ha nytta av det tror jag. (Klara) 

Nedan följer citat från de intervjuade som berör hur de tror att ett barn kan uppleva en 

segregering. (Då barnet inte är med den övriga gruppen under en viss aktivitet, eller under 

en längre tid.) Majoriteten av respondenterna är överens om att detta kan vara negativt för 
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barnets utveckling. De flesta av de intervjuade tror att själva genomförandet av 

segregeringen är avgörande för hur barnet upplever situationen. 

Jag tror att det påverkar barnet-det beror på hur man lägger upp det.  

Det kan vara utmärkande för en elev att vara i en situation som man 

gång på gång inte klarar. Man kanske behöver göra det i mindre 

utsträckning och vara med i de situationer som man har störst chans att 

lyckas i och sedan öka på succesivt. Men det kan nog också vara väldigt 

negativt för en elev att plockas bort från ett sammanhang och inte tillåtas 

vara där. Men det beror på hur vuxna anpassar till eleven och vilka 

signaler man ger. (Mona)  

Tror inte alltid att det är ett plus, ett exempel är en pojke som gick hem 

tidigare från skolan. Han frågade ofta om varför han inte var med som 

de andra. Då ändrade vi på det och han fick vara med. Det är inte alltid 

bra. Sen påverkar det självförtroendet, om man inte har varit med på 

saker och inte klarar samma som de andra. Man behöver peppa dem att 

försöka. Det blir tydligt att de inte klarar, man kanske inte alltid ska 

slippa utan peppas att prova. Inte som ett tvång utan mer som 

uppmuntran och att man finns med som stöd. (Lisa)  

Om barnet vill vara med på vad de andra barnen gör men inte får då är 

det inte rätt och måste kännas väldigt särbehandlat. Men om barnet inte 

vill vara med och man hittar en annan aktivitet som fungerar så är det 

bra. Då har man ju valt något som gynnar barnen. Det ska inte vara 

påtvingat och beror på hur man arrangerar det hela.  Eller om man 

alltid får vara i en liten grupp och aldrig får vara med i det andra 

sammanhanget. Då är det inte längre positiv segregering. Inte så bra för 

självkänslan tror jag. (Sara) 

Några av de intervjuade nämner risken med att utsätta barn för aktiviteter och situationer 

som de inte kommer att lyckas med. 

Man ska nog tänka på vilka situationer man utsätter barnen för, samma 

sak med barn som har svårigheter på andra sätt då. Man utsätter ju till 

exempel inte ett barn som har fysiska handikapp för att hoppa längdhopp 

till exempel. Samma behöver man nog tänka här. Vad utsätter man 

barnet för? Kan vi göra den leken eller leken, gör vi den så blir det kaos 

men gör vi den så får vi alla med oss. Så kan man ju också tänka. Vi 

behöver tänka över hur vi utformar verksamheten. Att man anpassar till 

vilka individer som är med. (Petra) 

4.6 Föräldrarelationen 
Majoriteten av pedagogerna ser relationen med föräldrarna som mycket viktig för arbetet 

med elever i relationssvårigheter. ”Ett gott samarbete kan ha stor positiv inverkan och om 

det inte fungerar så försvårar det jättemycket.” (Tilde). 
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Den är ju jätteviktig tycker jag. Har du föräldrar som är positivt 

inställda och är insatta i hur skolan tänker och har en positiv inställning 

till det och att man även hemma kan jobba åt samma håll. Det kan 

påverka jättemycket men det ska inte vara allt eftersom vi måste göra vad 

vi kan ändå men det blir lättare om man jobbar åt samma håll. (Sara) 

En av de intervjuade betonar vikten av att visa föräldrarna respekt och ta till vara deras 

kunskap om sitt barn. Det kan enligt pedagogen ha positiv inverkan för barnens och 

föräldrarnas status och roll i gruppen.  

Jätteviktigt, att de också känner sig betydelsefulla för det är de som har 

den största kunskapen om sitt barn och är lyhörda för det. Det handlar 

mycket om värde, att de känner sig sedda. Och det kan påverka andra 

föräldrar, hur jag bemöter de här föräldrarna som kanske inte har så 

hög status. Om jag går fram till en förälder och säger något positivt så 

ser de andra föräldrarna det och det kan förändra statusen. Man ska inte 

prata illa om barnen heller, för det man säger om barnen det finns med 

dem sen, man har ett stort ansvar som pedagog i det här sammanhanget. 

(Birgitta) 

Det är viktigt att kunna prata med föräldrarna om hur det fungerar i 

skolan, för det är inte säkert att det är likadant hemma. Det kan ju vars så 

att problemen bara finns hos oss och då är det viktigt för föräldrarna att få 

veta det. (Susanne) 

En respondent beskriver vikten av att det är skolan som ska ta de pedagogiska besluten 

runt barnet, även om man som pedagog bör lyssna på föräldrarna i sammanhanget. 

Det är otroligt viktigt att man har en bra relation med föräldrarna, de 

känner barnet bäst och kan vara en enorm tillgång. Däremot är det 

viktigt att de pedagogiska beslut som fattas, fattas av pedagogen och inte 

av föräldrarna. Pedagogens jobb är inte att uppfylla föräldrarnas 

önskemål utan att göra det som är bäst för eleven. (Mona) 

 

4.7 Diagnosticering  
Flera av respondenterna ser risker med diagnosticering av elever med relationssvårigheter. 

Dessa risker kan bland annat vara att eleven får en stämpel och att omgivningen får en 

förutfattad mening om barnet. Risken finns också enligt flera pedagoger att eleven skyller 

på sin diagnos vid tillfällen då det ställs krav. 

Det kan också bli ett sätt för barnet att komma undan lite från krav som 

ställs tror jag. Jamen jag fixar inte det här för att jag har en diagnos. 

Istället för att man faktiskt utgår från vad barnet har för behov oavsett 

om den har en diagnos eller inte. Vad behöver det här barnet, mer så. Ok 

du har koncentrationssvårigheter, då utgår vi ifrån det inte jaha du har 

en diagnos. Då behöver du det här. Man kan få en förutfattad bild av hur 

eleven fungerar och vad eleven behöver. (Sara) 
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Mona menar att pedagogerna kan arbeta med svårigheterna även utan en diagnos. ”Risken 

är att man hamnar i ett fack, en sorts självuppfyllande profetia. Man kan ju jobba med 

svårigheterna även utan en diagnos och det kan gå lika bra.” (Mona). Diagnosen kan vara 

för generell och ge en felaktig bild, menar Klara. ”Även om en diagnos kan ge en 

problembild, så är denna individuell från elev till elev och av den anledningen inte så 

användbar för mig som lärare.” (Klara). 

En av de intervjuade ger uttryck för en oro inför medicinering av elever i 

relationssvårigheter.  

Ger man dem medicin så blir de ju inte samma barn längre och hur 

känns det för barnet?  Att vi behöver utnyttja de här förmågorna som de 

här barnen har och det ligger ju jättemycket ansvar på skolan här. Att 

ändra tankesätt och se på de här barnen på ett annat sätt. Det är ju en 

jättestor utmaning. Att se resurserna hos barnet. Det är inte diagnosen 

som ska styra om det ska få hjälp eller inte, vi ska ju se till att barnet får 

hjälp ändå. (Petra) 

Flera intervjuade beskriver de fördelar som de kan se med en diagnos. ”Diagnosen kan 

bidra till att jag kan få ett utökat begrepp som lärare att utgå ifrån. Jag kan lättare hitta 

litteratur som behandlar ämnet. Det ökar möjligheterna att söka mer inriktat mot ett 

område.” (Tilde). Även Lisa upplever vissa fördelar med diagnoser ”Man kan som lärare få 

mer redskap i hur man ska bemöta och jobba med barnen på något sätt.” (Lisa). 

Flera av respondenterna tar upp hur de tror att föräldrarna uppfattar en diagnos av sitt barn. 

En diagnos kan ha positiv inverkan på möjligheterna att få det stöd och den hjälp som 

eleven har rätt till i skolan enligt flera av de intervjuade. 

Föräldrarna kan nog känna att det är lite skönt att få höra vad det är 

liksom. Att det blir lite mindre skuld på dem på något sätt. Många tror 

jag skäms lite och känner att det nog bara är deras barn som är sådär 

stökigt. (Lisa) 

Att föräldrarna får stöd i att kunna kräva det stöd som barnet har rätt 

till. Det ska ju inte krävas en diagnos, men jag har erfarenhet att en 

diagnos ibland är det som krävs för att få det där utökade stödet. (Tilde) 

Bra för föräldrarna att det finns någon som kan hjälpa till och hur man 

kan hjälpa barnet. Om man vill ha extra resurser så behöver det ju vara 

en utredning. Det är min erfarenhet att det behöver vara en utredning för 

att man ska få den hjälp man behöver. Faktiskt så är det så. Man behöver 

gå den vägen för att få det stödet. Sen gör man ju extra anpassningar 

ändå som lärare och det tar ju tid att få en utredning och man behöver ju 

samla på sig mycket innan det blir en utredning. (Susanne) 

En av respondenterna ser inte att en diagnos hjälper till vad gäller möjligheterna till stöd i 

skolan. ”Det verkar inte ha någon betydelse om de har en diagnos eller inte. Det jag tror 
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jag påverkas är bemötandet av eleven. Man kanske som lärare kan få en större förståelse 

för svårigheterna.” (Sara). 

5. Resultatanalys 

5.1 Definition 

Pedagogernas sätt att definiera elever i relationssvårigheter visar på en överenstämmelse 

med Karlbergs (2011) syn på ett normbrytande beteende. Karlberg (2011) menar att elever 

i relationssvårigheter ofta har ett beteende som gruppen inte accepterar, vilket flera av de 

intervjuade också ger uttryck för. Detta kan ses som ett uttryck för det kategoriska 

perspektivet (Nilholm, 2012). Inom det kategoriska perspektivet beskrivs barn i termer av 

avvikande och normala (Nilholm, 2012). Skolan behöver enligt det kategoriska 

perspektivet arbeta med att förändra det avvikande beteendet till ett normalt beteende. 

En av respondenterna menar att relationssvårigheter i första hand bör ses som ett tillstånd 

där eleven behöver träna på vissa förmågor, vilka eleven inte klarar. Denna syn har även 

Hejlskov (2014) och Greene (2014). Detta kan också ses som ett uttryck för det relationella 

perspektivet, vilket beskrivs av Nilholm (2012). Även det interaktionistiska perspektivet 

kan anas här (Fischbein och Björklid, 1992). Det interaktionistiska perspektivet menar att 

miljön i samspel med individen påverkar hur en människa utvecklas (Fischbein & Björklid, 

1992). 

5.2 Orsaker 
Flera av de intervjuade nämner miljön och samspelet mellan elev och miljön i skolan som 

en bidragande orsak till att elever hamnar i relationssvårigheter. Precis som Larsson (2008) 

beskriver har det enligt respondenterna stor betydelse för elevens utveckling, hur 

omgivningen förhåller sig till eleven. Det relationella perspektivet framträder (Nilholm, 

2012) tydligt hos dessa pedagoger, vilket lägger stor vikt vid miljön i samspel med eleven.  

Här framkommer även det interaktionistiska perspektivet (Fischbein och Björklid, 1992) 

tydligt. Detta perspektiv framhåller bemötandet från omgivningen som mycket viktigt för 

hur en människa utvecklas och ser på sig själv.  

Hemmet som orsak till relationssvårigheter nämns även i intervjuerna. Larsson (2008) 

menar att det är relativt vanligt att lärare ser detta som den största orsaken till 

relationssvårigheter. Dock betonar Larsson att det sällan är meningsfullt för skolan att i för 

stor utsträckning fastna i detta resonemang. Han menar att pedagoger behöver fokusera på 

vad som påverkar eleven i skolan och inte i hemmet. Larsson framhåller att det är ett 

alldeles för förenklat sätt att se på hur relationssvårigheter uppstår. Ofta vet inte skolan 

tillräckligt om barnets förhållanden i hemmet och bör därför inte uttala sig för mycket om 

detta (Larsson, 2008). 

Samhällsrelaterade förklaringar framkommer också som en orsak till relationssvårigheter. 

En av de intervjuade beskriver dataspelsanvändning och minskad utelek bland barn som en 
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tänkbar orsak till att elever hamnar i relationssvårigheter. Detta nämns även av Larsson 

(2008) som en vanlig förklaring bland lärare.  

En av respondenterna tror att det kan finnas en mängd olika förklaringar till 

relationssvårigheter. Detta skulle kunna tydas som ett uttryck för dilemmaperspektivet 

(Nilholm, 2014). Dilemmaperspektivet menar enligt Nilholm att svårigheter som uppstår i 

skolan är alldeles för komplicerade för att förklaras på det ena eller andra sättet. Enligt 

dilemmaperspektivet är svårigheter som uppstår i skolan naturliga då många människor 

samlas på en plats och ska samspela i en mängd olika sammanhang (Nilholm, 2014). 

Flera av de intervjuade beskriver att de ser barnet eller barnets genetiska arv som en 

tänkbar orsak till relationssvårigheterna. I likhet med det kategoriska perspektivet 

(Nilholm, 2014) läggs en del av förklaringen hos barnet självt.  

5.3 Stöd och behov 
Att kunna använda sig av tidigare erfarenheter som förskolan har om eleven, nämns av de 

intervjuade som viktig för att kunna stötta elever i relationssvårigheter på ett bra sätt. 

Hjörne och Säljö (2014) framhåller att detta inte är så vanligt förekommande i skolor. I 

likhet med pedagogerna i studien betonar även Hjörne och Säljö att detta är viktigt för att 

kunna hjälpa elever i relationssvårigheter på ett bra sätt. När pedagogerna beskriver vilka 

behov de har för att kunna lyckas i arbetet med elever i relationssvårigheter, blir det 

relationella perspektivet synligt (Nilholm, 2014). Det relationella perspektivet lägger stor 

vikt vid att det är omgivningen som behöver förändras och anpassas för att skolan sa kunna 

möta alla barn efter deras förutsättningar (Nilholm, 2014). 

Precis som Sari (et al, 2009) beskrivs behovet av att få kunskap om elever i 

relationssvårigheter som en viktig faktor för att lyckas med elever i relationssvårigheter. 

Flera av pedagogerna nämner även i likhet med Sari (et al) vikten av att få tid till att 

diskutera med kollegor och att få ett bra stöd av ledningen i dessa frågor. Pedagogerna 

nämner handledning från specialpedagogen som ett sätt att få mer kunskap om elever i 

relationssvårigheter vilket överensstämmer med Saris (et al) syn på vikten av att ha ett gott 

stöd inom verksamheten från ledning och andra funktioner på skolan. 

Flera pedagoger i studien ger uttryck för hur svårt de upplever arbetet med barn i 

relationssvårigheter. Både Langager (2008) och Avramidis (et al, 2000) betonar att många 

lärare upplever elever i relationssvårigheter som de mest komplicerade eleverna att arbeta 

med i skolan. I likhet med pedagogerna i studien menar både Langager (2008) och 

Avramidis (et al) att pedagoger i allmänhet är dåligt rustade för detta arbete och skulle 

behöva mer utbildning och stöd. 

5.4 Bemötande och strategier 
Flertalet av de intervjuade nämner förståelsen för elever i relationssvårigheter som mycket 

viktig. Att kunna lyssna på deras tankar samt att visa respekt för deras situation, tas upp 

som viktiga redskap i arbetet med elever i relationssvårigheter. Denna syn delas av både 

Greene (2014) och Hejlskov (2014), vilka är eniga om den förtroendefulla relationen 

mellan lärare och elev påverkar elever i relationssvårigheter i stor utsträckning. 
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Tydligheten i bemötandet är enligt pedagogerna i studien viktig för att lyckas med elever i 

relationssvårigheter. Detta bekräftas av Greene (2014) och Hejlskov (2014) som menar att 

elever i relationssvårigheter är mer känsliga än andra barn för människors känslouttryck. 

De anser att elever i relationssvårigheter även är mer känsliga för om det finns en 

otydlighet vad gäller vilka regler som finns i verksamheten.  

Positiva förväntningar och en tro på barnets förmågor är viktigt enligt de intervjuade. Detta 

kan kopplas till det interaktionistiska perspektivet (Fischbein och Björklid, 1992) vilket 

menar att de signaler som omgivningen ger påverkar en människas självförtroende och 

självbild i stor utsträckning.  

Flera av respondenterna nämner att en viktig strategi för dem som lärare i arbetet med 

elever i relationssvårigheter är att ha en tydlig struktur under skoldagen. Lärarna beskriver 

vikten av att ha förberett barnen på vad som ska hända härnäst i verksamheten. Detta kan 

göras genom att ha ett tydligt schema som visar vad som ska ske. Detta överensstämmer 

med Hejlskovs (2014) och Greenes (2014) syn på struktur och förberedelser. 

Respondenterna beskriver precis som Hjörne och Säljö (2014) risken med att elever i 

relationssvårigheter skuldbeläggs för sitt beteende. Pedagogernas uppfattning är att deras 

roll är viktig i detta sammanhang. Hjörne och Säljö (2014) menar också att elever i 

relationssvårigheter tenderar att skuldbeläggas. Även Graham (2008) beskriver att dessa 

elever och deras föräldrar ofta ses med stor misstänksamhet. Här menar lärarna i studien att 

deras bemötande kan göra skillnad för elevernas utveckling och hur omgivningen ser på 

dem. Det relationella perspektivet blir tydligt även här. Lärarna ser miljön som en 

påverkande faktor för elever i relationssvårigheter (Nilholm, 2014). 

Känslan av att lyckas betonas av pedagogerna i studien, vilket kan ses som ett uttryck för 

det interaktionistiska perspektivet (Fischbein och Björklid, 1992). Barnen behöver få träna 

sina förmågor och få hjälp av de vuxna i verksamheten att skapa strategier för att klara 

situationer som är svåra för dem. Vi blir den vi är tillsammans med andra människor 

runtomkring oss (Fischbein och Björklid, 1992). 

Enligt pedagogerna finns ett behov för elever i relationssvårigheter att få arbeta i mindre 

grupper med mindre stimuli i miljön runtomkring. Detta är i enlighet med Hejlskovs 

(2014) syn på att de krav som ställs på elever i relationssvårigheter ibland är för höga. Det 

är de vuxna som behöver anpassa kraven till eleverna så att de kan få större möjlighet att 

lyckas (Hejlskov, 2014) 

Vad gäller gränssättning för elever i relationssvårigheter uppger de intervjuade att det är 

viktigt att involvera eleverna i detta arbete. Greene (2014) betonar också att delaktigheten i 

detta sammanhang är viktig. Att förbereda eleverna på aktiviteter i verksamheten är också 

en form av gränssättning menar flera av de intervjuade. Här framhåller även Hejlskov 

(2014) att förberedelse är mycket viktigt för dessa barn. Han menar att lärare skulle ha 

mycket att vinna på en medveten strategi runt bland annat raster. Om läraren förbereder 

och hjälper eleven att lägga upp en plan inför rasten, skulle många av de konflikter som 

sker inte behöva inträffa (Hejlskov, 2014). 
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5.5 Inkludering 
Några av lärarna i intervjuerna beskriver att de gärna vill inkludera alla elever, men att det 

kan vara en stor utmaning att lyckas med detta i praktiken. Precis som Avramidis (et al, 

2000) är lärarnas uppfattning att det är lättare att vara positiv till inkludering i teorin än i 

praktiken. Lärarna nämner svårigheten och dilemmat med att inte utsätta elever i 

relationssvårigheter för krav som de inte klarar av, samtidigt som det finns ett mål att 

kunna inkludera alla elever i verksamheten. Detta ger dilemmaperspektivet uttryck för. 

Komplexiteten i att å ena sidan alla barn ska få vara som de är, å andra sidan så ska barnen 

formas till likadana (Nilholm. 2012). 

Några pedagoger betonar att det går att inkludera alla elever i verksamheten om lärarna 

verkligen anstränger sig för att anpassa aktiviteter och miljön på ett uttänkt sätt. Detta 

stämmer in i det relationella perspektivet, där elevernas olikhet ses som en tillgång. Det 

relationella perspektivet ser särskiljande som en lösning, vilken upprätthåller de 

grupperingar som finns i samhället (Nilholm, 2014).  

Flera av pedagogerna i studien framhåller risker med att inte inkludera alla barn i 

verksamheten. Detta överensstämmer med vad Karlsson (2007) har kommit fram till i sin 

forskning om segregering i skolan. Karlsson (2007) menar att elever som hamnar utanför 

den vanliga undervisningsgruppen ofta känner ett mycket starkt utanförskap vilket 

påverkar dem negativt i utvecklingen.  

Flera av respondenterna framhåller dock att tillvägagångssättet är viktigt för hur de tror att 

eleverna upplever situationen. Om eleverna själva får vara med och välja om de vill/tror 

sig klara av en aktivitet, påverkar detta hur eleverna upplever det tror lärarna. Detta kan 

överensstämma med Hejlskovs (2014) och Greenes (2014) tankar om delaktighet. 

Pedagogerna menar också att det ibland är nödvändigt att ha särskiljande lösningar i 

verksamheten för att det ska fungera för alla barn. Nilholms (2014) tankar om dilemmat i 

skolan överensstämmer i detta fall med pedagogernas tankar om inkludering. 

Dilemmaperspektivet menar att inkluderingstanken är orimlig. Det är alldeles för höga 

krav som ställs på lärarna för att detta ska vara möjligt (Nilholm, 2014). 

5.6 Föräldrarelationen 
Pedagogerna är eniga om vikten av att ha en fungerande och förtroendefull relation med 

föräldrarna till elever i relationssvårigheter. Detta stöds av Greenes (2014) tankar om 

föräldrasamarbetet.  I resultatet framkommer det att relationen till föräldrarna kan ge 

värdefull information om eleven och att detta kan bidra till att elevens skolsituation 

förbättras. Till skillnad från vad Hjörne och Säljö beskriver (2014) verkar pedagogerna 

använda sig av relationen till föräldrarna i hög utsträckning. Hjörne och Säljö (2014) 

menar att det inte är så vanligt att ta tillvara den kunskap som föräldrar har om sitt barn, 

som stöd i arbetet i skolan. I denna studie framkommer dock en annan bild av hur 

pedagogerna ser på föräldrasamarbetet. 

En av pedagogerna beskriver hur hon medvetet använder sig av kontakten med de föräldrar 

som inte har så hög status i samhället, för att försöka att höja statusen för hela familjen. 
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Dessa föräldrar tar pedagogen extra mycket initiativ till samtal, vid lämning och hämtning 

för att andra föräldrar ska uppmärksamma detta och på så vis förhoppningsvis höja deras 

status. Det interaktionistiska perspektivets (Fischbein och Björklid, 1992) tankar om att vi i 

hög grad påverkas av omgivningens bemötande, återfinns i denna pedagogs tankar om 

föräldrarelationen. 

5.7 Diagnosticering 
Resultatet visar på att flera av pedagogerna är skeptiska till huruvida en diagnos kan hjälpa 

en elev till en bättre skolsituation. Forskning gjord av Liljegren (2011) stödjer detta 

synsätt. Liljegren menar att diagnosen kan leda till att omgivningen får en förutfattad 

mening om hur barnet fungerar. Detta ger pedagogerna i studien också uttryck för. Chong 

och Kitty (2011) betonar också risken med diagnosen, vilken de menar kan leda till en 

etikett av eleven som inte är positiv för elevens utveckling. 

En av pedagogerna i studien beskriver en oro för den medicinering av elever i 

relationssvårigheter, vilken respondenten uppfattar att en diagnos kan leda till. Hon menar 

att barnet inte får möjlighet att vara sig själv, utan får en förändrad personlighet genom 

medicineringen. Detta synsätt återfinns i det relationella perspektivet, vilket inte ser 

diagnosticering och medicinering som en lösning av svårigheterna. Detta sätt att se på 

medicinering delar även Greene (2014), som menar att det inte alls är säkert att 

medicinering hjälper barnet i skolan. Pedagogerna i studien menar att eleven behöver ses 

som en individ och ser risken med diagnoser som en alltför förenklad bild av eleven. 

Flera av de intervjuade menar att en diagnos kan ge föräldrar en minskad känsla av skuld 

för att deras barn är i relationssvårigheter. Detta synsätt delas av Graham (2008).  

Flera respondenter beskriver en känsla av att diagnosen ger större möjligheter till extra 

stöd i form av resurser eller utbildning, trots att skollagen (SFS, 2010:800) framhåller att 

alla barn ska få det stöd de har behov av.  

6. Resultatdiskussion 

6.1 Definition 
Pedagogerna i studien har olika syn på definitionen av elever i relationssvårigheter. Både 

det kategoriska och det relationella perspektivet återfinns i lärarnas syn på elever i 

relationssvårigheter. Några lärare ger uttryck för att beteendet som elever i 

relationssvårigheter uppvisar, är avvikande och är något som de ser som sin uppgift att 

förändra. En av lärarna ser relationssvårigheter som ett uttryck för bristande förmågor vilka 

eleven behöver träna på. Min tolkning är att elever i relationssvårigheter har relativt olika 

möjligheter till att få vara den de är. För en elev som hamnar i en klass med en lärare, 

vilken ser elevens beteende som normbrytande och avvikande från det normala, kan risken 

eventuellt vara större att eleven utvecklar en negativ självbild (Fischbein och Björklid, 

1992).  
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Larsson (2008) menar att elever i relationssvårigheter är de elever som lärare uppfattar som 

de mest krävande i skolan. Detta tror jag skulle kunna vara en orsak till att flera lärare 

uppfattar elever i relationssvårigheter som avvikande. Om uppgiften känns svår och 

utmanande, kanske det kan vara en utväg att resonera i banorna av avvikande och normalt 

beteende. Jag tror att det skulle kunna vara lättare att slå ifrån sig ansvaret för dessa elevers 

utveckling om man som lärare väljer att se beteendet som alldeles för komplicerat, utan 

djupare kunskap om elever i relationssvårigheter. Jag tror att detta är ett uttryck för ett 

behov av utbildning och fler redskap för att kunna hantera elever i relationssvårigheter 

vilket leder till större utveckling för eleven. 

6.2 Orsaker 
Samspelet mellan miljön och eleven, beskrivs av respondenterna som en viktig orsak till att 

elever hamnar i relationssvårigheter. Det är ett tydligt uttryck för det relationella 

perspektivet, vilket lägger mycket fokus på just samspelet mellan miljö och människa 

(Nilholm, 2012). Det interaktionistiska perspektivet (Fischbein och Björklid, 1992) kan 

också ses i pedagogernas förklaringar till att elever hamnar i relationssvårigheter. 

Omgivningens bemötande och reaktioner på en människas beteende påverkar utvecklingen 

i hög grad (Fischbein & Björklid, 1992). Detta skulle kunna innebära en möjlighet för 

lärarna att genom sitt bemötande kunna påverka elever i relationssvårigheter i positiv 

riktning. Karlberg (2011) menar att pedagogernas inställning och bemötande är av stor vikt 

för hur elever i relationssvårigheter utvecklas. Resultatet anser jag tyder på att många 

elever i relationssvårigheter har goda möjligheter till att kunna utvecklas i positiv riktning 

genom bemötandet från lärarna. Enligt Karlberg (2011) är det av stor vikt att lärare har ett 

reflekterande synsätt vad gäller hur de ser på relationssvårigheter. Lärarna i studien ger 

uttryck för just detta. I studien framkommer att lärarna har reflekterat och funderat mycket 

på vad som kan orsaka relationssvårigheter, vilket enligt Karlberg (2011) ger gynnsamma 

utvecklingsmöjligheter för elever i relationssvårigheter. Dessa lärare ger uttryck för det 

relationella perspektivet, där ett fokus läggs på samspelet mellan elev och omgivningen 

(Nilholm, 2012). 

I studien framkommer även att lärare ser hemförhållanden som en tänkbar orsak till att 

elever hamnar i relationssvårigheter. Larsson (2008) menar att skolan ofta vet alldeles för 

lite om hemmiljön för att kunna uttala sig om hur det påverkar eleven. Lärarnas 

tankegångar om hemmet som orsak tror jag skulle kunna vara ett uttryck för en eventuell 

okunskap om elever i relationssvårigheter, vilket kan tyda på att lärare har ett behov av mer 

utbildning om dessa elever. Vilken orsak som tros ligga bakom svårigheterna skulle i stor 

utsträckning kunna inverka på hur man som lärare väljer att arbeta med eleverna. Om en 

lärare fokuserar mycket på hemmiljön som orsak tror jag att skolans miljö och bemötande 

åsidosätts, vilket enligt Karlberg (2011) är en viktig faktor att reflektera runt och försöka 

förändra. Hemmet som orsak till relationssvårigheter verkar förekomma i diskussioner vid 

verksamheterna i denna studie. Tiden och energin som går åt till dessa resonemang anser 

jag med fördel skulle kunna läggas på hur skolan arbetar med dessa elever istället. 

Samhällsrelaterade orsaker, såsom ett ökat dataspelsanvändande och mindre utelek jämfört 

med tidigare, finns även med som tänkbara orsaker till relationssvårigheter i resultatet. 
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Detta är faktorer i barnens liv, vilka skolan inte i så stor utsträckning kan påverka. Om 

lärarna ser dessa faktorer som orsak till att elever hamnar i relationssvårigheter, läggs en 

stor del av ansvaret över på föräldrarna. Graham (2008) menar att föräldrar till elever i 

relationssvårigheter ofta har en känsla av skuld och upplever en misstänksamhet från 

omgivningen. Denna känsla av skuld skulle delvis kunna påverkas av hur lärarna väljer att 

se orsakerna till att elever hamnar i relationssvårigheter. 

En av respondenterna ser orsaker till relationssvårigheter som komplexa och menar att det 

kan finnas många olika förklaringar till dessa svårigheter. Detta går i linje med 

dilemmaperspektivet, vilket menar att svårigheter och problem är en naturlig del av 

skolans verksamhet. Dilemmaperspektivet menar också att det alltid kommer att finnas 

situationer i skolan som inte går att lösa (Nilholm, 2012). Denna syn tror jag eventuellt kan 

leda till att man som lärare arbetar bredare med elever i relationssvårigheter. Om 

pedagoger ser relationssvårigheter som någonting som uppstår av flera skäl, skulle det 

kunna öka chanserna att skolan arbetar med flera faktorer samtidigt och därmed eventuellt 

lyckas bättre med elever i relationssvårigheter. 

Flera av lärarna i studien menar att orsaken till relationssvårigheter kan ligga hos barnet 

självt. Detta överensstämmer med det kategoriska perspektivet (Nilholm, 2014). En 

tänkbar effekt av detta synsätt tror jag skulle kunna vara att barnet upplever sig 

skuldbelagt. Om man utgår från det interaktionistiska perspektivet är bemötandet från 

omgivningen mycket viktigt för barnets självbild (Fischbein och Björklid, 1992). 

6.3 Stöd och behov 
Pedagogerna i studien beskriver vikten av att i skolan kunna använda sig av tidigare 

kunskap och erfarenheter om barnen som gjorts tidigare under förskoletiden. Hjörne och 

Säljö (2014) menar att detta är viktigt arbetet med elever i relationssvårigheter. Risken med 

att få för mycket berättat för sig om ett barn innan man får möjligheten att själv lära känna 

barnet, skulle kunna vara att det blir en förutfattad mening om hur barnet fungerar. Chong 

och Kitty (2011) betonar risken med att påverkas för mycket av omgivningens syn på 

barnet. Om synen är negativ, kan den enligt Chong och Kitty (2011) leda till en förvärring 

av beteendet hos eleven. Min åsikt är att reflektionen över hur informationen som förs 

vidare från förskolan till skolan, hanteras och vad den används till är viktig. Jag anser att 

det är oerhört viktigt att informationen kommer barnet till gagn och inte påverkar barnets 

möjligheter till en bra start i skolan.  

Resultatet visar att pedagogerna upplever relationssvårigheter som en mycket svår 

utmaning. De känner ett stort behov av att få mer kunskap och utbildning om 

relationssvårigheter. Sari (et al, 2009) menar också att det är viktigt med kunskap för att 

kunna stötta elever i relationssvårigheter på ett bra sätt. Pedagogerna i studien upplever att 

de inte får det kunskapsbehovet tillgodosett i den grad de skulle behöva. Detta skulle enligt 

min åsikt kunna bero på resursbrist i verksamheten, men det skulle också kunna bero på att 

ledningen kanske inte förstår vikten av detta behov. Detta faktum skulle kunna tänkas 

påverka elever i relationssvårigheter negativt. 
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Pedagogerna upplever att elever i relationssvårigheter oftare än andra barn har ett behov av 

att få vistas i en mindre grupp eller helt själva med en vuxen för att kunna lugna ner sig 

eller få möjlighet att lyckas med en aktivitet. Detta är inte så ofta möjligt att genomföra, 

enligt pedagogerna. Detta på grund av resursbrister i verksamheten. Skollagen (SFS, 

2010:800) betonar skolans uppdrag vad gäller att kunna ge alla elever en god 

inlärningsmiljö, vilken är lugn och trygg.  I denna studie framkommer lärarnas beskrivning 

av verksamheter där detta inte alltid är fallet. De upplever att elever i relationssvårigheter 

inte alltid ges möjlighet till att kunna få gå undan i en lugnare miljö när de behöver detta. 

Jag tycker att det är intressant att fundera över hur övriga elever i gruppen upplever dessa 

situationer. När det uppstår situationer då en elev skulle behöva gå undan, men inte har 

möjlighet till detta, tror jag att det kan leda till att övriga elever i gruppen får en försämrad 

inlärningsmiljö. Jag tror tyvärr att detta faktum kan leda till att elever i relationssvårigheter 

skuldbeläggs av sina klasskamrater. Om en elev har behovet att kunna gå ifrån gruppen en 

stund, borde skolans verksamhet enligt min åsikt kunna erbjuda detta.  

Det framkommer ett behov hos de intervjuade att få ett bra stöd av specialpedagogen för 

att kunna stötta elever i relationssvårigheter på ett bra sätt. Lärarna menar att 

specialpedagogen inte alltid har tid att ge lärarna den stöttning som de upplever sig behöva. 

Detta tror jag kan vara en fråga om resurser i verksamheten, men skulle också kunna vara 

en prioriteringsfråga. Då många av lärarna uppfattar elever i relationssvårigheter som den 

svåraste elevgruppen att hantera, anser jag att detta område borde prioriteras av ledning 

och specialpedagog i form av utbildning och handledning. Detta anser jag skulle kunna 

leda till större möjligheter för elever i relationssvårigheter att få en utvecklande skolmiljö. 

Avramidis (et al, 2000) menar att pedagoger i allmänhet är dåligt rustade för att kunna 

hantera elever i relationssvårigheter, vilket överensstämmer med hur pedagogerna i studien 

uppfattar sin situation. En intressant tanke i detta sammanhang blir hur många elever 

skolan skulle kunna hjälpa på ett bättre sätt, genom att öka resurserna och ge pedagoger en 

större kunskap genom ökade utbildningsmöjligheter.  Troligtvis skulle dessa elever kunna 

få ett mer fungerande vuxenliv om skolan satsade mer på dessa faktorer. 

6.4 Bemötande och strategier 
Pedagogerna visar en stor medvetenhet kring hur viktigt deras bemötande är för elever i 

relationssvårigheter. Förståelse, respekt och att kunna lyssna på deras tankar om sin 

situation, tas upp i studien som viktiga faktorer att ha i åtanke vad gäller elever i 

relationssvårigheter. Det relationella perspektivet (Nilholm, 2012) är tydligt i 

pedagogernas sätt att se på sin egen roll vad gäller bemötandet av elever i 

relationssvårigheter. Detta skulle kunna tolkas som att det kan finnas ett relativt stort 

utrymme för att kunna förändra skolsituationen för en elev, endast genom att förändra 

bemötandet av eleven. Det interaktionistiska perspektivet (Fischbein och Björklid, 1992) 

lägger också stor vikt vid just omgivningens bemötande, vilket kan kännas igen i 

pedagogernas upplevelse i denna fråga. Min reflektion i detta sammanhang är hur stor 

skillnad det skulle kunna utgöra för en elev i relationssvårigheter, vilka lärare han/hon får 

under sin skoltid. Jag tycker att det är både oroväckande och samtidigt hoppfullt att tänka 
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på hur stor skillnad detta skulle kunna göra för en elev vad gäller självbild och möjligheter 

till utveckling.  

Tydlighet hos pedagogen tas upp som en viktig faktor för att lyckas i relationen med elever 

i relationssvårigheter. Även Greene (2014) och Hejlskov (2014) menar att detta är mycket 

viktigt. Att använda sig av schemabilder och ge eleverna förberedelser inför olika 

aktiviteter och händelser nämns i studien, i likhet med Greene (2014) och Hejlskov (2014). 

Min uppfattning är att det kanske skulle behövas fler diskussioner i skolans verksamheter 

runt vad som menas med tydlighet. Jag tror att det skulle kunna vara så att man som lärare 

upplever sig själv som tydlig, men av eleverna inte uppfattas så. Min åsikt är det skulle 

kunna löna sig att i större utsträckning vända sig till eleverna och fråga dem hur de 

uppfattar instruktioner och annan information. Deras synpunkter skulle kanske kunna 

utveckla lärarens sätt att informera och instruera. Att använda sig av schemabilder och 

andra förtydligande redskap i verksamheten tror jag mycket väl skulle kunna vara bra för 

alla elever och inte endast för elever i relationssvårigheter. Eftersom det innebär en viss 

tidsåtgång för att arbeta med schemabilder i verksamheten, tror jag att det finns en 

uppenbar risk att lärare på grund av hög arbetsbelastning och stress, kanske väljer bort 

dessa verktyg. Lärarna i studien uppger tidsbrist som en faktor, vilken gör arbetet med 

elever i relationssvårigheter svårhanterlig. Av den anledningen är det mycket förståeligt att 

man som lärare måste prioritera andra arbetsuppgifter. Dock känner jag mig lite bekymrad 

om så är fallet, då schemabilder och andra tydliggörande redskap i undervisningen, kan 

underlätta och stötta elever i relationssvårigheter på ett enkelt sätt.  

Vikten av att förbereda elever i relationssvårigheter beskrivs av pedagogerna i studien som 

viktig. Detta stöds även av Greene (2014) och Hejlskov (2014). Att ligga steget före inför 

bland annat raster kan leda till att eventuella konflikter inte behöver uppstå. Eleven kan 

behöva hjälp att planera en aktivitet inför en rast, vilket kan underlätta situationen under 

rasten i stor utsträckning. Detta kräver att läraren är förberedd och känner eleverna mycket 

väl. Min tanke i detta sammanhang är hur det påverkar elever i relationssvårigheter då den 

ordinarie läraren inte kan vara i klassen av olika skäl. Jag anser att det borde finnas en 

tydlig beskrivning av vilka elever som behöver denna förberedelse, för att minska risken 

för att detta arbete raseras under perioder då den ordinarie läraren inte kan vara närvarande. 

Min egen erfarenhet säger mig att vilka elever som behöver detta stöd, alldeles för ofta är 

ett muntligt beslut som inte finns dokumenterat för vikarien att läsa sig till. Det finns ofta 

inte tid för andra pedagoger att berätta för vikarier om dessa omständigheter. Jag anser 

även att övriga pedagoger behöver ha en stor flexibilitet i situationer då ordinarie personal 

inte kan vara närvarande. Det kan säkert vara en trygghet om någon annan pedagog som 

också känner de elever vilka är känsligast för förändring, kan finnas i närheten.  Eftersom 

elever i relationssvårigheter enligt både Graham (2014) och Hejlskov (2014) även är mer 

beroende av en förtroendefull relation än andra barn, tycker jag att det skulle det kunna 

vara viktigt att skolan försöker använda sig av samma personer som vikarier i 

verksamheten.  
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6.5 Inkludering 
I studien framkommer att lärarna ser inkludering av elever i relationssvårigheter som 

komplext. Pedagogerna reflekterar mycket runt hur de ska kunna lyckas med 

inkluderingen, men upplever ibland att det inte är så enkelt. Dilemmaperspektivets 

(Nilholm, 2012) tankar om komplexiteten i skolans verksamhet återfinns i lärarnas 

reflektioner runt inkludering. Å ena sidan ska alla barn integreras, å andra sidan ska alla 

barn få en lugn och trygg miljö. Detta upplever lärarna inte alltid som förenliga mål. Precis 

som Avramidis (et al, 2000) upplever lärarna att det är lättare att vara positiva till 

inkludering i teorin än i praktiken. Det fram kommer även att några lärare upplever det 

svårt att få en verksamhet att fungera, utan att ibland använda sig av särskiljande lösningar. 

Samtidigt ger lärarna i studien uttryck för en oro inför hur elever som ingår i särskiljande 

lösningar påverkas av detta. Detta ger även Karlsson (2007) uttryck för i sin forskning. 

Lärarna i studien anger bristande resurser som en av orsakerna till att det ibland inte 

fungerar att inkludera alla barn i verksamheten. Eftersom elever i relationssvårigheter 

enligt lärarna har ett behov av att få vara i en mindre grupp, behövs mer resurser i form av 

mer personal. Min reflektion i detta sammanhang är hur skolor i allmänhet skulle välja att 

lägga upp sin verksamhet, om de fick mer resurser. Skulle elever i relationssvårigheter 

plockas bort från gruppen för att tillgodose den övriga gruppens behov eller skulle 

resurserna användas för att kunna inkludera alla elever i den övriga gruppen? Jag tror 

tyvärr att det finns risk för att många skolor skulle gå mot en mer segregerad verksamhet, 

trots utökade resurser. Detta tror jag i så fall skulle kunna bero på en brist på kunskap om 

integrering av elever i relationssvårigheter. 

En av lärarna i studien beskriver en vilja att inkludera alla elever i gruppen, men ser sig 

ibland tvungen att ta ut vissa barn från vissa aktiviteter. Detta gör hon för att eleven eller 

eleverna har en negativ effekt på den övriga gruppen. Karlberg (2011) menar att elever i 

relationssvårigheter ofta har ett normbrytande beteende, vilket gruppen inte kan acceptera. 

Det verkar som om det beteende som elever i relationssvårigheter uppvisar, är mindre 

accepterat av omgivningen jämfört med en elev som kanske har ett mer inåtvänt sätt att 

bete sig.  Jag tycker att det är intressant att fundera över hur det skulle se ut om normerna 

plötsligt skulle förändras och olika beteenden skulle ses på ett helt annat sätt. En elev som 

inte är tillräckligt utåtriktad kanske inte skulle kunna vara med i alla sammanhang för att 

det inte accepteras av gruppen? Hur skulle detta påverka elevens självbild? Som 

specialpedagog tror jag att en av mina viktigaste uppgifter kan bli att försöka initiera 

diskussioner som förhoppningsvis kan bidra till att elever i relationssvårigheter ses från ett 

mer positivt perspektiv. Min erfarenhet som förskollärare är att elever i relationssvårigheter 

ibland tyvärr ses ur ett negativt perspektiv av pedagoger i verksamheten.  

6.6 Föräldrarelationen 

I studien beskriver flera lärare hur viktig de upplever samarbetet och relationen med 

föräldrar till elever med relationssvårigheter. Relationen till föräldrarna kan bidra till en 

positiv utveckling för eleverna. Det är ju naturligtvis fantastiskt när relationen mellan 

lärare och föräldrar fungerar på ett tillfredsställande sätt, men jag får vissa reflektioner över 

hur det påverkar elever i relationssvårigheter när relationen av olika skäl kanske inte 
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fungerar lika bra. En lärare i studien beskriver hur hon på ett mycket medvetet sätt försöker 

att höja statusen för föräldrar som inte står så högt i kurs i gruppen och i samhället. Enligt 

det interaktionistiska perspektivet (Fischbein och Björklid, 1992) är människan mycket 

påverkbar av sin omgivning, vilket denna lärare har upptäckt och använder sig av i sin 

yrkesroll. Jag känner mig lite bekymrad när jag tänker på det faktum att alla barn och 

föräldrar kanske inte möter lärare som så medvetet försöker utveckla relationen dem 

emellan. Det är även intressant att fundera över de föräldrar som av olika skäl kanske inte 

kan möta läraren i ett gott samarbete rörande sitt barn. Det känns viktigt att ha detta i 

åtanke, så att möjligheterna till en god skolmiljö för elever i relationssvårigheter, inte 

påverkas allt för mycket av vilka förmågor deras föräldrar har. I de fall då föräldrarna av 

olika skäl inte kan bidra till ett utvecklande samarbete, anser jag att skolan behöver ta ett 

extra stort ansvar för elever i relationssvårigheter och för relationen med deras föräldrar. 

6.7 Diagnosticering  
Lärarna i studien menar att en diagnos kan ge omgivningen förutfattade meningar om 

elevens egenskaper, vilket även Liljegren (2011) och Chong och Kitty (2011) menar. 

Enligt det interaktionistiska perspektivet påverkas människor mycket av omgivningens 

bemötande, vilket skulle kunna innebära att en diagnos försämrar möjligheterna till en god 

utveckling för elever i relationssvårigheter. Jag anser att det är oerhört viktigt med en 

medvetenhet hos alla pedagoger i frågan om diagnoser och förutfattade meningar om 

elever. Min åsikt är att en diagnos kan vara till oerhört stor hjälp för en elev, om de vuxna 

som möter eleven reflekterar kring just hur diagnosen används i det dagliga arbetet med 

eleven. En av mina viktiga uppgifter som specialpedagog kommer troligen bli att 

uppmuntra och medverka till dessa reflektioner. 

Trots att lärarna ser vissa nackdelar med en diagnos, menar de att diagnosen kan hjälpa till 

i frågan om resurser och utbildning. Min tolkning är att lärarna kanske ibland känner sig 

tvungna att driva frågan om utredning, trots att de egentligen ser diagnosen som negativ för 

barnet. Jag tror att denna motsättning skulle kunna leda till en stress för lärarna, då de 

upplever sig behöva arbeta för någonting vilket de egentligen inte anser är bra för elever i 

relationssvårigheter. En stressad lärare kan troligen inte vara ett lika gott stöd för en elev i 

relationssvårigheter, vilket jag tror skulle kunna leda till försämrade möjligheter till 

utveckling för eleven. 

Den skuld föräldrar till elever i relationssvårigheter ofta upplever, kan lindras något av en 

diagnos enligt lärarna i studien. Detta synsätt delas av Greene (2014) och Hejlskov (2014). 

En följd av detta tror jag skulle kunna vara att föräldrar driver på en utredning för att få en 

diagnos till sitt barn. Föräldrarna kanske inte på samma sätt som lärarna är medvetna om 

vilka nackdelar en diagnos skulle kunna utgöra för ett barn i skolan, och tror därmed att 

diagnosen ska leda till endast positiv förändring för barnet. Detta anser jag är mycket 

förståeligt och som förälder vill man naturligtvis endast sitt barns bästa. En diagnos kan 

troligtvis leda till både positiva och negativa effekter för ett barn, beroende på hur 

omgivningen hanterar och bemöter barnet och dess familj. En bättre kommunikation 

mellan skolan och föräldrar i dessa frågor kanske skulle kunna leda till en mer nyanserad 

syn på hur diagnoser påverkar barnet. Föräldrarnas kunskap om sitt barn tror jag tyvärr inte 
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alltid tas tillvara på det sätt som det skulle kunna göra. Jag tror att elever i 

relationssvårigheter skulle gynnas av att gå i en skola där lärarna medvetet arbetar kring 

skuldfrågan runt elever i relationssvårigheter, samt där skolan aktivt arbetar för ett gott 

samarbete med föräldrarna i dessa frågor. Föräldrarna är ju trots allt de som känner sitt 

barn bäst. 

7. Metoddiskussion 

7.1 Validitet 
Begreppet validitet kan förklaras som ett mått på huruvida studien undersöker vad den 

utger sig för att ta reda på (Kvale och Brinkmann, 2014).  

Genom en väl förberedd intervjuguide, vilken är väl kopplad till forskningsfrågorna i 

studien kan validiteten öka (Kvale och Brinkmann, 2014). Forskningsfrågorna ska ha en 

god grund i den teori som utgör ryggraden i studien (Kvale och Brinkmann). Denna studie 

skulle utifrån detta kunna bedömas ha relativt hög validitet. Vidare menar Kvale och 

Brinkmann (2014) att validiteten påverkas av hur intervjuerna genomförts. Om 

intervjuaren har gett respondenterna möjlighet att uttrycka sina tankar om ämnet och 

lyssnat på ett uppmärksamt sätt kan validiteten öka (Kvale och Brinkmann). Intervjuerna i 

denna studie bedöms ha genomförts så som Kvale och Brinkmann (2014) förespråkar, 

vilket kan stärka validiteten i studien. Intervjufrågorna utprovades även innan intervjuerna 

i en liten pilotstudie (Bryman, 2014). Att genomföra en pilotstudie kan enligt Bryman 

(2014) öka validiteten och medverka till att frågorna blir mer lättförståeliga för 

respondenterna. 

Intervjuerna spelades in i sin helhet, vilket gjorde att jag som intervjuare kunde 

koncentrera mig på att lyssna och vara närvarande. Detta kan enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) bidra till en god validitet. Författarna framhåller även vikten av en god inspelnings 

kvalité, vilket den i denna studie bedöms vara. Detta kan enligt författarna öka validiteten. 

 Även utskrifterna av intervjuerna påverkar validiteten av studien (Kvale och Brinkmann, 

2014). I denna studie valdes att endast skriva ut det material vilket bedömdes viktigt för att 

kunna återge vad intervjupersonerna tyckte och tänkte om ämnet. Detta kan ha påverkat 

studiens validitet negativt (Kvale och Brinkmann). Författarna menar dock att det kan 

finnas fördelar med att inte återge intervjupersonernas uttalanden helt ordagrant, utan att 

istället försöka tolka deras svar och ha som mål att få med själva andemeningen i svaren. 

En utskrift av en intervju kommer alltid att vara en tolkning och Kvale och Brinkmann 

(2014) betonar vikten av att som forskare ha en medvetenhet runt detta faktum. 

Andemeningen i vad intervjupersonerna tycker och tänker om relationssvårigheter anser 

jag framkommer i studien. Med detta som utgångspunkt skulle validiteten kunna betraktas 

som relativt god. 

De två första intervjufrågorna, vilka berör respondenternas utbildning och yrkeserfarenhet 

bedömdes inte vara relevanta för resultatet och har på grund av detta inte redovisats. 

Tanken med dessa frågor var att dessa två faktorer eventuellt skulle kunna påverka vilket 
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perspektiv de intervjuade har i frågan om elever i relationssvårigheter. Inga sådana tydliga 

skillnader eller mönster framkom dock i studien. 

7.2 Reliabilitet 
Reliabilitet kan beskrivas som den tillförlitlighet studien har (Kvale och Brinkmann, 2014). 

 Att använda sig av flera metoder som kompletterar varandra ökar reliabiliteten i en studie 

(Bryman, 2013). Tidsomfånget för studien gjorde dock att en metod bedömdes som 

realistisk att kunna genomföra.  

Frågorna i intervjuguiden kunde varit mer täckande över området relationssvårigheter, för 

att ge en bredare och djupare bild av ämnet. Reliabiliteten kan enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) ökas om intervjuaren ställer kritiska följdfrågor under intervjun. Detta gjordes inte, 

vilket kan ha lett till en lägre reliabilitet i studien. I efterhand upptäcktes att frågorna i vissa 

fall gick i varandra och gav i stort sett samma eller liknande svar. Detta kan ha påverkat 

studiens tillförlitlighet negativt. Vid en eventuellt kommande studie är detta något som 

skulle kunna utvecklas.  

Det finns flera faktorer vilka påverkar, huruvida frågorna under intervjun skulle kunna 

ställas på samma sätt av en annan intervjuare (Kvale och Brinkmann, 2014). Både 

kroppsspråk och tonfall påverkar troligtvis svaren hos den intervjuade (Kvale och 

Brinkmann). Detta faktum kan tolkas så att en intervju kan vara svår att genomföra på 

exakt samma sätt vid ett annat tillfälle eller av en annan intervjuare. Hur mycket detta 

påverkar resultatet av studien är svårt att bedöma.  Kvale och Brinkmann framhåller vikten 

av att ha en noga förberedd frågeguide vilken speglar frågeställningarna i studien. Detta 

kan påverka reliabiliteten i positiv riktning, vilket skulle kunna tolkas som att denna studie 

sammanfattningsvis har en relativt god reliabilitet (Kvale och Brinkmann, 2014). 

 

7.3 Generaliserbarhet 
Studiens resultat kan inte generaliseras till alla förskollärares syn på elever i 

relationssvårigheter. Däremot kan resultatet troligen bidra till att uppsatsens läsare kan få 

en större kunskap om just dessa förskollärares erfarenheter runt detta ämne (Kvale och 

Brinkmann, 2014). En viss generaliserbarhet kan dock styrkas genom studiens 

intervjuguide vilken kan följas vid en eventuell annan studie, som har ambitionen att utföra 

en liknande undersökning (Kvale och Brinkmann, 2014). 

7.4 Förslag till vidare forskning 
Det skulle vara mycket intressant att intervjua barn och föräldrar om relationssvårigheter 

och på detta sätt få en uppfattning hur de ser på olika aspekter av detta ämne. Föräldrarna 

till barn i relationssvårigheter kanske har en helt annan bild av hur relationssvårigheterna 

ska bemötas i skolan och hur en eventuell diagnos påverkar deras barn och 

familjesituation. Elevernas egna tankar om bland annat inkludering skulle även vara 

mycket intressant att del av. Känner eleverna sig delaktiga när vi pedagoger tror att de gör 

det? 
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8. Slutord 

I min blivande roll som specialpedagog kommer jag behöva vara mycket ödmjuk inför den 

svåra uppgift lärare ställs inför i mötet med elever i relationssvårigheter. Jag har genom 

denna studie fått ta del av både hur utmanande detta möte kan vara, men har även fått en 

inblick i vilket engagemang och vilken kunskap det finns i dessa verksamheter. Det känns 

varmt i hjärtat när jag tänker på de pedagoger som fortsätter att reflektera runt sin egen roll 

och alla kloka elever som enligt pedagogerna själva kan bidra med stor kunskap om hur de 

fungerar och behöver bli bemötta. Det är intressant att konstatera att det finns flera 

perspektiv representerat hos dessa förskollärare. Ämnet är mer komplext än jag hade 

kunnat föreställa mig och beroende av vilken aspekt av elever i relationssvårigheter som 

diskuteras, framkommer olika perspektiv hos samma pedagog.  Denna studie har varit 

utvecklande för mig som person och blivande specialpedagog och jag känner mig glad att 

jag valde just detta ämne, vilket alltid har intresserat mig. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till min tålmodige och kunnige handledare Astrid 

Ahl som under denna tid kommit med många uppmuntrande och kloka ord. Jag vill även 

tacka min fantastiska man Jocke, som ställt upp med bland annat korrekturläsning, samt 

mina tre fina barn vilka tålmodigt har stått ut med en mamma som ständigt sitter framför 

datorskärmen eller bläddrar bland papper och böcker. Tack! 
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Bilaga 1- Informationsbrev 

 

Oktober-2015 

Hej! 

Jag läser Specialpedagogprogrammet vid Umeå universitet och har nu kommit fram till min 

D-uppsats. I denna uppsats vill jag intervjua förskollärare om deras syn på barn i 

relationssvårigheter.  

Resultatet från intervjuerna kommer endast att användas i forskningssyfte och publiceras i 

Umeå universitets databas för uppsatser. Du kan som medverkande i denna studie när som 

helst avbryta din medverkan och du har rätt att ta del av resultatet av intervjun i efterhand 

eller om du så önskar innan den publiceras.  

Din anonymitet som medverkande försäkras av mig som forskare. Det kommer inte att framgå 

vem som deltagit i dessa intervjuer eller vilken skola som de medverkande arbetar vid.  

Tack för din medverkan! 

Mvh Anna Hjortsberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

Allmänna frågor 

Vilken utbildning har du? 

Hur många år i yrket har du? 

Tema - definition   

Beskriv vad du anser kännetecknar en elev i relationssvårigheter? 

Tema-orsaker 

Vilka orsaker tror du kan finnas till att en elev hamnar i relationssvårigheter? 

Tema-stöd och behov 

Vilket stöd finns för dessa elever i verksamheten? 

Vad skulle du som pedagog behöva för att kunna hantera dessa elever ännu bättre? 

Tema-bemötande och strategier 

 Beskriv vad du tycker är viktigt i bemötandet av elever i relationssvårigheter? 

Vad tror du att barn i relationssvårigheter behöver för att utvecklas i skolan? 

Finns det några saker som dessa barn behöver extra mycket stöd i för att fungera bättre i 

skolan? 

(Ge gärna exempel) 

Beskriv hur din roll som lärare bör vara för dessa elever? 

Beskriv din erfarenhet av gränssättning för dessa elever? (Vad tycker du fungerar med dessa 

barn?) Ge gärna exempel. 

Vilka situationer upplever du som svårare respektive lättare att hantera med elever i 

relationssvårigheter? 

Tema – inkludering  

Hur ser du på möjligheterna att inkludera alla barn i verksamheten?  

Om ett barn i relationssvårigheter inte kan vara med den övriga gruppen under vissa 

aktiviteter; hur tror du att det påverkar barnet? 

 

 



 
 

Tema-föräldrarelationen 

Hur kan relationen med föräldrarna till dessa elever påverka skolsituationen? (Vad är viktigt 

att tänka på i relationen med föräldrarna tycker du?) 

Tema – diagnosticering  

Vad är din erfarenhet av diagnosticering av elever i relationssvårigheter? 

Hur kan en diagnos enligt dig påverka elevens situation i skolan? 

 

 

 

 


