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Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa litteratur och intervjustudie var att undersöka pedagogens roll i 

relationsskapande möten för barn i behov av särskilt stöd i förskoleklass, i synnerhet med 

tanke på barn som har ett utagerande beteende. De frågeställningar som låg till grund för 

denna studie var; Vilka pedagogiska strategier kan bidra till att öka graden av inklusion av 

barn som har ett utagerande beteende i både didaktiska situationer och i socialt samspel? 

och: Vilken är pedagogens roll i relationsskapande möten och hur blir detta synligt i arbetet 

med barn som har ett utagerande beteende? För att få svar på dessa frågeställningar valde jag 

att först undersöka relevanta internationella forskningsartiklar, leta strategier och presentera 

de mest frekventa strategierna i en tabell. Då detta resultat kändes statiskt och lämnade flera 

frågor obesvarade gjordes valet att intervjua en yrkesverksam förskollärare i förskoleklass. 

Intervjufrågorna baserades på resultatet av litteraturstudien, egna reflektioner och på 

föreliggande studies teoretiska inramning, det vill säga Martin Bubers relationsfilosofi. 

Resultatet av delstudie I visar att det finns en mängd pedagogiska strategier som kan bidra till 

att öka graden av inklusion av barn med ett utagerande beteende. De mest frekventa 

strategierna utifrån forskningsartiklarna är; Pedagogens förhållningssätt; beröm, uppmuntran 

och positivt bemötande. Att ha en trygg och tydlig struktur på miljö, uppgifter, förväntningar 

och på dagen. Skapa en tillåtande och accepterande atmosfär där olikheter ses som tillgångar 

och arbeta för att skapa goda relationer. Uppmuntra till diskussion, interaktion och 

samlärande. Undvik särskiljande lösningar som små undervisningsgrupper. Anpassa alla 

aktiviteter efter individuella behov, förutsättningar och intressen. All träning i sociala 

förmågor bör sammanflätas med vardagliga aktiviteter samt att ha en god samverkan med 

föräldrar, kollegor och andra instanser. Resultatet av delstudie II visar att pedagogens roll för 

att skapa inkluderande relationsskapande möten är betydelsefull. Pedagogens roll är att ge 

hela barnet möjligheter till lärande och utveckling genom att se, bekräfta, uppmuntra, stödja 

och lyfta fram det som är enastående och unikt hos varje individ. En medveten pedagog har en 

förmåga att ta tillvara på relationsskapande möten för att bygga förtroende, tillit och för att 

skapa en förstående och accepterande atmosfär där olikheter ses som tillgångar. Pedagogens 

roll är att ha en tilltro till barnets förmågor och ta tillvara på dessa. Arbetssätt och 

förhållningssätt i detta perspektiv anpassas efter barnens olika förutsättningar, behov och 

intressen.  
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Summary 

 

The purpose of this qualitative literature and interview study was to investigate the role of 

teacher in relationship-building sessions with children in need of special needs support in pre-

school, particularly with respect to children who have a disruptive behavior. The issues 

underlying this study were: What pedagogical approaches can help to increase the degree of 

inclusion of children with a disruptive behavior in both didactic situations and in social 

interaction? and: What is the teacher's role in relational meetings and how this will be visible 

in the work with children who have disruptive behavior? To answer these questions, I chose 

to first examine relevant international research articles, search strategies and present the most 

frequent strategies in a table. Since this result seemed static and left several questions 

unanswered I chose to interview a professional teacher in preschool class. The interview 

questions were based on the results of the literature review, reflections and this present study 

theoretical frame, namely Martin Buber's relational philosophy. The first study shows that 

there are a variety of teacher strategies that can help to increase the degree of inclusion of 

children with disruptive behavior. The most frequent strategies based on the research articles 

are; teachers attitude and approach; praise, encouragement and positive feedback. Have a safe 

and clear structure of the environment, tasks, and expectations of the day. Create a permissive 

and accepting atmosphere where diversity is seen as an asset and develop good relations. 

Encourage discussion, interaction and co-operative learning. Avoid excluding solutions such 

as small teaching groups. Adapt all activities to individual needs, abilities and interests. All 

training in social skills should be integrated with everyday activities. Have a good cooperation 

with parents, colleagues and other agencies. The results of the second study show that the 

teacher´s role in creating inclusive relational meetings is important. The teacher's role is to 

give the child opportunities for learning and development through to really see, acknowledge, 

encourage, support and highlight what is outstanding and unique in each individual. A 

conscious teacher has the ability to take advantage of the relationship-building sessions to 

build confidence, trust and to create an understanding and accepting atmosphere where 

differences are seen as assets. The teacher's role is also to have a belief in each child's abilities 

and take advantage of these abilities. Work methods and teachers attitudes in this perspective 

are tailored to meet children's different circumstances, needs and interests.  
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1. Inledning 

Under utbildningen till förskollärare har jag fascinerats av de pedagoger jag mött som har 

förmågan att se, uppmuntra och ta tillvara på det som är unikt hos varje barn. Dessa 

pedagoger tycks intuitivt veta hur de ska agera i olika situationer för att skapa utrymme för 

varje individ till utveckling och lärande. En annan sida av samma erfarenhet visar att det mest 

problematiska i det pedagogiska arbetet är att finna sätt att bekräfta, bemöta och utveckla 

förmågor hos de barn som i skolans värld anses vara bråkiga, stökiga, busiga, svåra, omöjliga 

eller jobbiga. Dessa barn med utagerande beteende faller utanför ramarna för vad som i 

många fall anses vara det normala. Det är även dessa barn, som kan betraktas som att vara i 

tillfälligt behov av särskilt stöd, som fångar min uppmärksamhet, nyfikenhet och intresse.  

I arbetet som pedagog i en förskoleklass har jag uppmärksammat hur barn i med 

beteendemässiga svårigheter inte enbart har en typ av problem att brottas med, utan flera. 

Förutom att lära och utvecklas i skolan förväntas barnen vara bra kamrater och bete sig enligt 

de normer och regler som finns i omgivningen. Därtill ska barnen kunna lyssna, sitta stilla, 

koncentrera sig, föra fram sin egen åsikt och visa hänsyn och respekt mot andra. Kraven som 

ställs på dessa barn är onekligen höga, och här anser jag att pedagogens roll och bemötande 

blir oerhört viktig för att alla barn ska lära, utvecklas och känna att de lyckas. För att kunna 

skapa en grupp där alla barn känner sig delaktiga krävs pedagoger som är medvetna om hur 

man arbetar för att inkludera alla barn i både lärande och socialt samspel. En medveten 

pedagog som arbetar inkluderande borde ha en mängd strategier för att skapa förutsättningar 

för alla barn att bli och känna sig delaktiga. I denna studie ska jag undersöka vilka dessa 

strategier kan vara, hur de kan tillämpas och vilka faktorer som bidrar till att alla barn ska 

känna att skolgången är meningsfull. 
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1.1 Studiens disposition 

Föreliggande studie är indelad i sju kapitel som har organiserats enligt följande; kapitel 1 är 

en Inledning där intresset till studiens syfte förklaras samt att studiens disposition beskrivs. 

Kapitel 2: Bakgrund behandlar litteratur och forskning om barn i behov av särskilt stöd, 

särskiljande respektive inkluderande lösningar och vad som står skrivet i styrdokumenten för 

grundskolan om barn i behov av särskilt stöd. Slutligen i detta kapitel presenteras studiens 

teoretiska inramning; Martin Bubers relationsfilosofi och den mellanmänskliga vägen. Kapitel 

3 benämns Problemformulering och Syfte och beskriver studiens syfte och de frågeställningar 

som ligger till grund för studien. I kapitel 4 presenteras studiens Metod. Valet av två metoder 

beskrivs. Den första metoden är litteraturstudie där åtta vetenskapliga artiklar granskades. 

Metoden till den andra delen av denna studie var intervju. I kapitlet redogörs för urval av 

artiklar, bearbetning och analys av artiklar, urval och genomförande av intervju samt 

bearbetning och analys av intervju. Slutligen presenteras de etiska överväganden som gjorts 

och studiens reliabilitet. I kapitel 5: Resultatredovisning delstudie I och delstudie II 

presenteras resultat av de båda delarna av denna studie samt analys av studiens första del. 

Kapitel 6: Teoretisk analys behandlar studiens resultat ur Martin Bubers relationsfilosofiska 

perspektiv. I kapitel 7: Diskussion sammanfattas studien i en diskussion där studiens syfte och 

frågeställningar kopplas ihop med studiens resultat och bakgrund. En resultatdiskussion samt 

en metoddiskussion förs. I det sista kapitlet, kapitel 8, lämnas förslag till Vidare 

undersökning. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel ges en kortfattad bakgrund till begreppet barn i behov av särskilt stöd, i 

synnerhet barn som har ett utagerande beteende. Sedan följer en presentation om inklusion 

och inkluderande lösningar samt särskiljning och särskiljande lösningar. Därpå följer vad som 

finns skrivet i styrdokumenten för grundskolan om barn i behov av särskilt stöd. Slutligen 

presenteras föreliggande studies teoretiska inramning; Martin Bubers relationsfilosofi. 

Kapitlet avslutas med en Sammanfattning. 

2.1 Barn i behov av särskilt stöd 

Begreppet ”barn med behov av särskilt stöd” började först användas i Barnstugeutredningen 

1968. I Socialstyrelsens Allmänna råd år 1991 byttes med ut mot i och formuleringen ”barn i 

behov av särskilt stöd” skrevs in i skollagen år 1999. Med detta ordbyte önskade man belysa 

att ett barns eventuella problem inte alltid beror på egenskaper hos barnet utan kan vara ett 

uttryck för förhållandet till miljön som omger barnet. Behovet av särskilt stöd kan vara 

tillfälligt, övergående eller under olika omständigheter (Skolverket, 2011). 

I Skolverkets kunskapssammanfattning Särskilt stöd i grundskolan (2011) presenteras senare 

års forskning kring barn i behov av särskilt stöd. Skolverkets forskningsöversikt visar att en 

stor del av de elever som är i behov av särskilt stöd får stöd någon gång under sin skoltid och 

att hjälpen sätts in tidigt. Forskningsöversikten visar också att det främst är svårigheter med 

lärande och beteendesvårigheter som leder till ett behov av särskilt stöd, och att elever med 

utagerande beteende inte får det stöd de behöver, eller får fel stöd, eftersom skolan sällan har 

möjlighet eller tid att analysera vad elevens beteende är uttryck för. (a.a.). Vanliga förslag på 

åtgärder för elever med svårigheter är färdighetsträning i det ämne där eleven har svårigheter. 

Studier visar även att träning är en vanlig åtgärd för elever med socioemotionell problematik, 

vilket då handlar om att eleven ska träna på ett lämpligt beteende (a.a.).  

2.1.1 Barn som har ett utagerande beteende 

Enligt Socialstyrelsen (2010) gör alla barn emellanåt saker eller beter sig på sätt som vuxna 

tycker är opassande, provocerande eller störande. Ofta handlar det om problem som 

uppkommer i specifika situationer eller under en viss tidsperiod i barnets utveckling. De här 

situationerna kan vara jobbiga för barnet och dess omgivning men kräver inga omfattande 

insatser för att bli hanterbara. De flesta vuxna kan acceptera att ett yngre barn trotsar och 

protesterar, men har däremot inte samma förståelse för ett skolbarn som trotsar eller vägrar att 

samarbeta. När ett barn upprepade gånger bryter mot de förväntningar, regler eller normer 
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som finns i miljön eller omgivningen kan man kalla beteendet eller handlingsmönstret för ett 

beteendeproblem. Barn med utagerande beteendeproblem tar plats, de syns, hörs och kräver 

uppmärksamhet från vuxna. Utagerande barn tvingar den vuxne att reagera. Utagerande 

beteendeproblem får allvarliga följder för barnets uppväxtsituation, inte minst för hur barnet 

uppfattas av andra. De flesta beteendeproblem definieras utifrån den sociala gemenskapens 

värderingar och normer. Barn med utagerande beteendeproblem är en varierande skara, de är 

sällan lyckliga utan snarare missnöjda, ledsna och otrygga barn som ofta känner sig 

missförstådda (a.a.). Barn med beteendeproblematik kämpar för att dölja sin rädsla och 

osäkerhet och är ständigt beredda att ta strid mot en oförstående omgivning. Barn med dessa 

svårigheter söker sällan hjälp även om de kanske egentligen vill ha hjälp med att ändra på 

andra människor i sin omgivning. Dessa barn har ofta svårt att se sitt eget bidrag till det som 

händer eller till de problem som uppstår och de lägger därför ofta skulden på andra. Barn med 

utagerande beteende hamnar lätt i samspelssituationer där konflikter uppstår, vilket förstärker 

omgivningens negativa förväntningar (Socialstyrelsen, 2010). I skolan uppfattar lärare elever 

med ett utagerande beteende som att de stör den sociala ordningen, och dessa barn identifieras 

som barn som är provocerande, uppmärksamhetssökande och trotsiga (Warming, 2011). När 

barn med ett utagerande beteende blir äldre får kamraterna allt större betydelse. 

Grupptillhörigheten blir särskilt viktig i tonåren då kamratgruppen ger ungdomar en roll och 

värderingar som de kan dela och identifiera sig med. Därför är en viktig skyddsfaktor att 

tillhöra en välfungerande kamratgrupp inom vilken barn kan utveckla sina intressen 

(Socialstyrelsen, 2010).  

2.1.2 Inklusion och inkluderande lösningar 

Det specialpedagogiska begreppet inklusion innebär att skolan som verksamhet ändras för att 

passa alla elever, snarare än att eleverna anpassar sig för att passa in i skolan (Egeland, Haug 

& Persson, 2006). Inklusion av elever i behov av särskilt stöd handlar inte enbart om fysisk 

placering, utan även om didaktisk och social delaktighet. Fysisk inkludering syftar på i vilken 

utsträckning eleven delar lokal med de andra eleverna i klassen. Didaktisk inkludering syftar 

på i vilken mån de didaktiska förutsättningarna är anpassade till att främja elevens lärande. 

Social inkludering avser i vilken utsträckning eleven är delaktig i ett socialt sammanhang med 

andra elever och personal. (Skolverket 2011).  Förutom att ta tillvara på olikheter innebär 

inklusion att undervisningen ska ske inom ramen för den klass där barnet är inskriven som 

elev, att social träning och gemenskap ses som viktiga bidragande faktorer till delaktighet och 

att barn inte ska stötas ut eller stigmatiseras. Elevens delaktighet i undervisningen, i ett 
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inkluderande perspektiv, ses som överordnat elevens prestation (Nilholm, 2012). En 

inkluderande pedagogik kännetecknas en samspelande atmosfär, elevinflytande, 

kommunikation, variation och engagemang. Alla elever ska ha rätt till att bli motiverade i 

lärandet, kategorisering av elever bör undvikas samt att alla elever är delaktiga i 

skolaktiviteter (Göransson & Nilholm, 2011, Nilholm & Alm, 2010, Alexandersson, 2011). 

Inkluderande lösningar för barn i behov av särskilt stöd kan vara att anpassa klasstorleken, att 

ha extra lärarresurs i klassrummet och att eleven som är i behov av särskilt stöd går i vanlig 

klass där lärarna får handledning av specialpedagog (Skolverket 2011). 

Fördelarna med inkludering och tillvaratagandet av olikheter är många. För det barn som är i 

behov av särskilt stöd kan inkludering bland annat innebära att få bättre förutsättningar för 

vuxenlivet, större träning i sociala kompetenser än vad som erbjuds i en särskild 

undervisningsgrupp och en högre intellektuell stimulans (Tideman, Rosenqvist, Lansheim, 

Ranagården, Jacobsson, 2004). Inkludering kan också innebära att ett barn som är i behov av 

särskilt stöd inte särskiljs och känner sig avvikande. För att alla barn ska få tillgång till samma 

rättigheter och möjligheter, så bör skolan undvika segregering i skolaktiviteter (Wendelborg 

& Tössebro, 2011). Inkludering gynnar även de barn som inte är i behov av särskilt stöd 

genom att de bland annat får en större förståelse för mångfald, ökad medkänsla och större 

acceptans för olikheter. Utöver detta innebär inkludering ökad individualisering av 

undervisningen vilket kan gynna alla elever (Tideman m.fl, 2004). Förverkligandet av att 

skapa en skola för alla, där elever i behov av särskilt stöd betraktas som tillgångar, innebär att 

idén om människors lika värde får ett konkret uttryck. I en skola för alla hyllas mångfald och 

detta blir en vägledande princip för den inkluderande undervisningen (a.a.). 

2.1.3 Särskiljning och särskiljande lösningar   

Att avskilja elever från den vanliga undervisningen i skolan har historiskt setts som ett sätt att 

ge avvikande elever den bästa hjälpen. Ibland har avskiljning i särskilda klasser eller 

undervisningsgrupper kritiserats för att den stämplar de som skiljs ut. Kritik har även förts 

fram för att avskiljning kan ha en negativ effekt på de elever som blir kvar i den vanliga 

skolan går miste om den normala variationen i en grupp när några elever sorteras bort. 

(Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården, Jacobsson, 2004).  

En studie av Svenska kommuners arbete med elever i behov av särskilt stöd visar att 

särskiljande lösningar som särskilda undervisningsgrupper eller enskild undervisning av 

speciallärare/specialpedagog fortfarande är vanliga, trots ambitionen att komma med 
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inkluderande lösningar (Skolverket 2011). Det finns inget stöd i forskningen som tyder på att 

en permanent placering i en särskild undervisningsgrupp skulle ha positiva effekter på elevers 

inlärning. Studier visar även på negativa effekter för svaga elever i permanenta 

nivågrupperade undervisningsgrupper, som stigmatiseringseffekter och negativ påverkan på 

elevers självbild och motivation. Dessa elever känner sig avvikande, utanför och speciella i ett 

negativt avseende. Andra negativa sidor av denna form av särskiljande lösning är lägre 

förväntningar på eleverna och mindre kunniga lärare samt att fokus tenderar att hamna på 

elevens begränsningar snarare än den utveckling som eleven skulle kunna ha (a.a.). 

2.2 Särskilt stöd i grundskolans styrdokument 

Under denna rubrik beskrivs vad som står i skollagen och i läroplanen för grundskolan om 

utbildning och lärande, i synnerhet med tanke på barn i behov av särskilt stöd.  

2.2.1 Skollagen 

Skollagen innehåller bestämmelser för skolväsendet. I kapitel 1, § 4 i skollagen (SFS 

2010:800) står det att utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska 

inhämta och utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska främja alla barns och elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. I skollagen står att barn och elever ska 

ges stöd och stimulans för att utveckling ska ske, och att hänsyn ska tas till barns och elevers 

olika behov. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. I kapitel 3, § 7-12 i skollagen finns 

bestämmelser kring barn och elever i behov av särskilt stöd. Där står att, om det framkommer 

att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska 

detta anmälas till rektorn. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra 

svårigheter i sin skolsituation. Rektorn ansvarar för att behovet av särskilt stöd utreds 

skyndsamt och att om utredningen visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller 

hon ges sådant. För de elever som är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas. 

Av åtgärdsprogrammet ska framgå vilka elevens behov är, hur de ska tillgodoses och hur 

åtgärderna ska följas upp och utvärderas. 

2.2.2 Läroplanen för grundskolan 

Läroplanen för grundskolans första del; skolans värdegrund och uppdrag, är i princip 

likalydande för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, förskoleklass, fritidshem och 

sameskolan (Skolverket, 2011).  I skolans värdegrund står att utbildningen ska förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
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värderingar som det svenska samhället vilar på. Ingen i skolan ska utsättas för diskriminering 

på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning (a.a.). 

I skolans värdegrund och uppdrag står även att en likvärdig utbildning inte innebär att 

undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska delas lika. 

Hänsyn ska tas till elevernas olika behov och förutsättningar. Det finns olika vägar att nå 

målet och skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter 

att nå målen för utbildningen. Av den anledningen kan utbildningen aldrig utformas lika för 

alla (a.a.). 

2.3 Lärande och utveckling ur ett relationellt perspektiv 

Perspektivet som denna studie bygger på är Martin Bubers relationsfilosofi som pedagogisk 

vägvisning. Buber utforskade i första hand människan och hennes omvärld och hans 

pedagogiska tänkande grundar sig i en teori där begreppen relationer, gemenskap, möte och 

dialog är centrala. Lärandets plattform utgörs av äkta, autentiska relationer och möten mellan 

människor och det är genom dessa som pedagogiska verksamheters mål nås. Buber menar att 

pedagogikens övergripande mål är att utbilda humanister och att verka för en mänskligare, 

mer human värld (Aspelin, 2005). 

2.3.1 Det mellanmänskliga mötet 

Fundamentet för en människas liv tillsammans med andra människor, är att bli bekräftad av 

andra människor, så som man är och för vad man kan bli, och att med sina medfödda 

förmågor på samma sätt bekräfta sina medmänniskor. Människan behöver vara själsligt 

närvarande för att bekräfta andra (Buber, 1996). Själva kärnan i den pedagogiska aktiviteten i 

ett relationellt perspektiv är relationen mellan lärare och elev. Allt verkligt liv är ett möte, 

menar Buber. Om elever ansågs vara anonyma varelser och samtalet reduceras till enbart prat 

så uppstår inte det äkta autentiska mötet. För att kunna förstå en annan människa krävs en 

okonstlad, äkta och omedelbar relation till den andre, en relation som är ömsesidig. Att ha ett 

äkta samtal med en annan människa kräver att var och en är närvarande, uppriktig, okonstlad 

och inför sin samtalspartner menar just denna andra människa (Buber, 1993). Det äkta 

samtalets livsluft är tillit, det är ett samtal som sker utan förbehåll och blir till något fruktsamt 

som är värt att beakta (Buber, 1995). I sanna möten står Jag till Du och Duets värld öppnar 

sig (Buber, 1996). Detta är vad som kännetecknar det mellanmänskliga mötet. 
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Pedagogens uppgift i detta perspektiv är att finna, förlita sig på och utnyttja de inneboende 

krafter som finns i varje unik individ, både i sig själv och i andra. Alla barn betraktas som 

bärare av ett speciellt uppdrag i tillvaron och pedagogens uppgift är att hjälpa till att lyfta 

fram det som är enastående hos varje individ (Buber, 1995). Pedagogens uppgift är även att 

hjälpa eleverna att finna sina egna vägar till kunskap och att finnas till hands på vägen. 

Värnandet av den mellanmänskliga vägen och det autentiska samtalet innebär inte att lärarens 

fostrande uppgift blir mindre viktig. Lärarens roll är att vara en kritisk, respektfull och 

ömsesidig medvandrare. Buber menar att en central pedagogisk ambition är att inspirera och 

uppmuntra eleven till att ta ansvar för sig själv, sina studier och för sitt liv som helhet. Den 

gemenskap som Buber betecknar Vi består av djupa förbindelser mellan ett antal personer där 

en äkta, levande, ömsesidig samvaro pågår. Man är närvarande för varandra och responderar 

öppet och oförbehållsamt på varandras handlingar. I den relationella pedagogiken är läraren 

medveten om sitt eget och andras handlande och agerande utan att själv förlora sin position. 

Läraren är och blir medveten om vad hon kan bidra med i fråga om elevens utveckling och 

lärande. Att bli medveten om och kunna förstå en annan människa är bara möjligt om jag kan 

förstå vad som sätter prägel på denna människas yttranden, handlingar och förhållningssätt 

(Buber, 1995). Det äkta samtalet innebär att reservationslöst acceptera och bekräfta det som är 

annorlunda hos motparten (Buber, 1996). I en autentisk, närvarande och omedelbar dialog 

med eleven om ett visst innehåll blir läraren delaktig i elevens väsen och det är främst detta 

som bidrar till elevens personliga utveckling (Buber, 1995, Aspelin, 2005).  

2.4 Sammanfattande bakgrund 

I Skollagen (SFS 2010:800) står att all utbildning ska främja alla barns och elevers utveckling 

och lärande samt en livslång lust att lära. Barn och elever ska ges stöd och stimulans för att 

utveckling ska ske, och hänsyn ska tas till barns och elevers olika behov och förutsättningar. I 

läroplanen för grundskolan står att en likvärdig utbildning inte innebär att undervisningen ska 

utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska delas lika.  

Enligt Skolverket (2011) visar genomförda studier om omfattningen av särskilt stöd att en stor 

del av de elever som är i behov av särskilt stöd får stöd någon gång under sin skoltid, samt att 

hjälpen sätts in tidigt.  Andra studier visar att det finns elever som är i behov av särskilt stöd 

men inte får detta. Särskiljande lösningar som särskilda undervisningsgrupper eller enskild 

undervisning av speciallärare/specialpedagog är vanliga, trots kommuners ambitioner att 

komma med inkluderande lösningar (a.a.). 
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Inklusion innebär att en elev i behov av särskilt stöd blir rumsligt, socialt och didaktiskt 

delaktig i sin skolsituation. I ett inkluderande perspektiv ses olikheter som tillgångar och 

skolan är anpassad efter olika barns olika behov och förutsättningar (a.a.). 

Fördelarna med inkludering och tillvaratagandet av olikheter är många. Inklusion gynnar både 

barn i behov av särskilt stöd och barn utan detta behov. Utöver att barn i behov av särskilt 

stöd får bättre förutsättningar för vuxenlivet, större träning i sociala kompetenser än vad som 

erbjuds i en särskild undervisningsgrupp och en högre intellektuell stimulans får de barn som 

inte är i behov av särskilt stöd en större förståelse för mångfald, ökad medkänsla och större 

acceptans för olikheter. Inkludering leder dessutom till ökad individualisering av 

undervisningen vilket kan gynna alla elever (Tideman m.fl, 2004). 

I Martin Bubers relationsteori är pedagogens uppgift att finna, förlita sig på och utnyttja de 

inneboende krafter som finns i varje unik individ, både i sig själv och i andra. Relationer, 

möten och dialog är centrala begrepp. Pedagogen är medveten om sitt eget agerande och 

handlade, och om vad hon eller han kan bidra med för att främja barnets utveckling och 

lärande (Aspelin, 2005).  
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3. Problemformulering och Syfte   

I läroplanen för grundskolan och i skollagen står att skolväsendet ska vila på demokratins 

grund. Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande och utbildningen ska förmedla 

och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna (Skolverket, 2011). Att främja alla elevers 

utveckling och lärande innebär att förskollärare i förskoleklass bör kunna möta och bemöta 

alla barn, oavsett funktionsnedsättning, diagnos eller om barnet är i tillfälligt behov av särskilt 

stöd. Att inkludera alla barn i socialt samspel och möta elevers olikheter i undervisningen har 

dock visat sig vara en central svårighet för lärare (Skolverket, 2011). 

Forskning visar dessutom tendenser till att särskiljande lösningar som särskilda 

undervisningsgrupper för barn i behov av särskilt stöd fortfarande är vanliga, vilka bidrar till 

att barnet känner sig avvikande och hamnar utanför i det sociala samspelet och i 

lärandesituationer (a.a.). Föreliggande studies syfte grundar sig på vad förskollärare och lärare 

kan göra för att skapa delaktighet för alla barn i både socialt samspel och i didaktiska 

situationer. 

 

I syfte att undersöka pedagogens roll i relationsskapande möten för barn i behov av särskilt 

stöd i förskoleklass, i synnerhet barn som har ett utagerande beteende, skall svar sökas i 

följande frågor; 

 

3.1 Frågeställning  

 

 Vilka pedagogiska strategier kan bidra till att öka graden av inklusion av barn med ett 

utagerande beteende i både socialt samspel och i didaktiska situationer? 

 Vilken är pedagogens roll i relationsskapande möten och hur blir detta synligt i arbetet 

med barn som har ett utagerande beteende? 
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4. Metod 

I detta kapitel beskrivs hur valet av metoder till denna studie gjordes och hur detta 

genomfördes. Här presenteras urval av artiklar, respondent, avgränsningar, tillvägagångssätt 

och etiska överväganden som gjorts i båda delarna av denna studie. Kapitlet avslutas med ett 

stycke om studiens reliabilitet. 

4.1 Val av metod 

Denna studie är indelad i två delar. Den första delen är en kvalitativ litteraturstudie av 

vetenskapliga artiklar. För att få svar på de frågor som uppkom vid bearbetandet av delstudie 

1 gjordes valet att utforma intervjufrågor utifrån dessa egna reflektioner i kombination med 

frågor som utformades utifrån resultatet av delstudie I samt frågor som grundades på 

föreliggande studies teoretiska perspektiv. Den andra delen i denna studie består således av en 

kvalitativ intervju.  

4.2 Metod delstudie I  

I denna studies första del gjordes en litteraturstudie. En litteraturstudie innebär att den som 

skriver söker litteratur, granskar den kritiskt för att sedan sammanställa litteraturen inom det 

valda området. En central del av vetenskaplig verksamhet är att gå igenom tidigare forskning. 

Granskning av tidigare forskning passar väl i utbildningssammanhang då den både redogör 

för den samlade vetenskapliga kunskapen och utgör ett lärande- och kunskapsmaterial 

(Backman, 1998). I en litteraturstudie med kvalitativ ansats avgör forskarens perspektiv hur 

bearbetning och tolkning av litteraturen ska genomföras. I resultatfasen bearbetas, analyseras 

och sammanställs data (Forsberg & Wengström, 2008). Det som främst eftersöktes i de 

vetenskapliga texterna var strategier för inklusion av barn med utagerande beteenden och 

beskrivningar av pedagogens roll för inklusion. Genom att koda och kategorisera (Hjerm & 

Lindgren, 2010) texterna blev ett resultat synligt och analysen kunde påbörjas. 

4.3 Urval  

För att hitta lämplig litteratur till den första delen av denna studie valde jag att söka efter 

vetenskapliga artiklar. Det som eftersöktes var forskning om specifika pedagogiska strategier 

för att inkludera barn med beteendesvårigheter i både didaktiska situationer och i socialt 

samspel. De databaser som använts är ERIC och Academic search elite. Sökorden var 

inclusion, emotional and behavioural disorders, school/preschool, special educational needs, 
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teacher strategies, teachers attitudes i olika kombinationer. Urvalet av artiklar var en lång 

process där avgränsningar, analys, bearbetning var ständigt pågående.  

Då inklusion ofta handlar om barn med funktionsnedsättningar fick jag fram flera artiklar som 

beskrev strategier för inklusion riktade mot specifika diagnoser. För att avgränsa sökningen 

gjordes urvalet att söka artiklar som beskrev generella strategier för inklusion, artiklar som 

beskrev inklusion av barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (ADHD) samt artiklar 

som handlade om beteendesvårigheter. Urvalsprocessen innebar att jag medvetet utelämnade 

strategier för andra diagnoser som kan medföra ett utagerande beteende.  Genom att läsa 

abstract och diskussion fick jag fram ett trettiotal artiklar som var relevanta för besvarandet av 

mina frågeställningar. Av dessa valdes de åtta forskningsartiklar som ansågs mest lämpliga 

för besvarandet av studiens syfte och frågeställningar ut. Dessa artiklar valdes på grund av att 

deras främsta fokus låg i att beskriva strategier för inklusion av elever med beteendemässiga 

svårigheter. Kortfattat beskriver valda forskningsartiklar hur lärare och pedagoger arbetar för 

att underlätta skolgången för, och inkludera elever i behov av särskilt stöd, i synnerhet barn 

med ett utagerande beteende, i både lärande och socialt samspel.  

4.4 Bearbetning och analys  

I föreliggande studie var första steget i bearbetningen av de vetenskapliga artiklarna att 

eftersöka strategier som skapar möjligheter för barn med utagerande beteende att bli delaktiga 

i både socialt samspel och lärande. Genom att markera kodord (Hjerm & Lindgren, 2010) i de 

olika texterna blev likheter mellan dessa synliga. Vissa kodord återkommer i alla eller 

majoriteten av artiklarna, medan andra, för denna studie, betydelsefulla kodord, nämns i några 

artiklar. Denna procedur upprepades flertalet gånger. Då resultaten ska presenteras på ett 

precist sätt (Forsberg & Wengström, 2008) gjordes valet att föra in de mest frekventa 

kodorden eller strategierna i en tabell, se Tabell I. De kodord som hittades var bland andra; 

beröm, uppmuntran, struktur, tydlighet, regler, anpassa instruktioner, belöningssystem, 

elevansvar, individanpassad undervisning, samarbete, acceptans, positiva relationer, 

förhållningssätt och interaktion. Analysen gjordes efter att tabellen skapats då kodorden 

delades in i kategorier (Hjerm & Lindgren, 2010) som var nära sammankopplade med 

varandra. De kategorier som framkom presenteras i analysen av delstudie I under följande 

rubriker; Pedagogens roll, Förhållningssätt och bemötande, Struktur, tydlighet och 

gemensamma regler, Inklusion i didaktiska situationer, Inklusion i socialt samspel och 

Samverkan. I analysen förklaras kodordens och kategoriernas innebörd med hjälp av 

kopplingar till de åtta vetenskapliga artiklar som resultatet av delstudie I grundar sig på. Efter 
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analysen skrevs en beskrivande sammanfattning, se rubrik 5.4 Beskrivande 

analyssammanfattning delstudie I. 

4.5 Metod delstudie II 

När den första delen av föreliggande studie var klar, var en tankeprocess igång. Då resultatet 

av delstudie I inte helt besvarade studiens syfte och frågeställningar valde jag att intervjua en 

yrkesverksam förskollärare i förskoleklass med förhoppningen att få ta del av dennes 

uppfattningar om, och erfarenheter av arbetet med barn med ett utagerande beteende. 

Frågorna som ställdes baserades på egna reflektioner som uppstod i bearbetningen av resultat 

och analys av delstudie 1 i kombination med frågor som baserades på denna studies teoretiska 

inramning, det vill säga Martin Bubers relationsfilosofi. Exempel på intervjufrågor är: En 

generell kunskap är att alla barn är olika, hur kan man arbeta för att ta tillvara på alla 

olikheter? Se bilaga 2. För att få så fyllig information som möjligt valde jag att använda det 

som Stúkat (2005) kallar för ostrukturerad intervju. I en ostrukturerad intervju används en 

checklista eller frågeguide, se bilaga II, där respondentens svar följs upp på ett 

individualiserat sätt. Följdfrågor används för att få fördjupade och mer utvecklade svar. 

Denna metod ger intervjuaren möjlighet att följa upp idéer, sondera svar och gå in på känslor 

och motiv på ett sätt som är opassande för en mer strukturerad intervju (a.a.).  

4.6 Urval och genomförande 

Inför intervjun valde jag att kontakta en skola i en stad i Mellansverige som anses ha en 

inkluderande pedagogik i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Detta val gjordes 

medvetet då förhoppningen var att pedagoger på denna skola skulle kunna besvara mina 

intervjufrågor utifrån en förförståelse för studiens syfte. Först kontaktades skolans rektor via 

telefon där jag presenterade mig och förklarade mitt syfte. Responsen från rektorn var 

omedelbar och vi kom överens att denne skulle föreslå en lämplig respondent. Efter några 

dagar fick jag via telefon kontaktuppgifter till en förskollärare i förskoleklass som var villig 

att delta i denna studie som respondent. Jag tog kontakt med denne person och vi bokade in 

ett datum och en tid för intervju. Den eftermiddag som vi bokat in träffades vi på 

respondentens arbetsplats och satte oss i arbetslagets arbetsrum. Jag berättade kortfattad om 

min studie, syftet, att samtalet skulle komma att spelas in samt presenterade ett missivbrev, se 

bilaga I. Respondenten läste igenom missivbrevet i lugn och ro och förklarade att det fanns 

gott om tid för oss att gå igenom frågorna på checklistan. När missivbrevet var undertecknat 

påbörjades en intervju som fortgick i en timme och tjugotvå minuter. När intervjun var slut 
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och inspelningen avslutades tackade jag respondenten för all extra tid och för ett intressant 

och givande samtal.  

4.7 Bearbetning och analys  

När intervjun var genomförd och inspelad påbörjades transkribering av materialet, det vill 

säga en ordagrann utskrift av intervjun. Det utskrivna materialet blev totalt arton sidor text. I 

bearbetningen av det transkriberade materialet eftersöktes kodord (Hjerm & Lindgren, 2010) 

som grundades på vad som är mest betydelsefullt för att möta och inkludera barn med ett 

utagerande beteende i socialt samspel och i didaktiska situationer samt pedagogens roll för 

relationsskapande möten. Kodorden bidrog till att flera kategorier (a.a.) blev synliga. Dessa 

kategorier ligger till grund för de rubriker som resultatet av delstudie II presenteras under, 

nämligen; Barn i behov av särskilt stöd, Förhållningssätt, Barnets behov i lärande, Att skapa 

relationer, Se barnet och Att möta föräldrarna. Efter resultatet sammanställts skrevs en 

resultatsammanfattning. För att få ut själva essensen eller kärnan i vad respondenten svarade 

på intervjufrågorna analyserades intervjun ur Martin Bubers relationsfilosofi. Detta innebär att 

analysen fokuserar på de kategorier som kan ses som relevanta för Bubers filosofi. 

Intervjuanalysen presenteras under rubriken Pedagogens roll. 

4.8 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2004) finns fyra krav som skall följas i vetenskapliga studier; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär forskaren ska informera om sin studies syfte. Samtyckeskravet 

innebär att respondenten själv har rätt att bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att varken skola eller individ skall namnges. Nyttjandekravet 

innebär att de uppgifter som samlats in enbart används i överenskomna studie. Genom att 

använda ett missivbrev, se bilaga I, har samtliga krav uppfyllts i föreliggande studie; både 

rektor och respondent har informerats om studiens syfte, respondenten blev upplyst om att 

medverkan sker av fri vilja och att denne när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande. 

Varken namn på respondentens arbetsplats eller namn på denne individ förekommer i studien 

och de uppgifter som samlats in kommer enbart att användas i denna studie.  

4.9 Studiens reliabilitet 

I den här studien kan reliabiliteten betraktas som svårbedömd. Studien baseras på åtta 

vetenskapliga artiklar samt en pedagogs erfarenheter och uppfattningar om arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd. Artiklarna är baserade på internationell forskning där flera strategier 



 

15 
 

för inklusion av barn med ett utagerande beteende förekommer i alla eller flera artiklar. Det 

insamlade materialet är mer omfattande i delstudie I än i delstudie II samt att artiklarna 

granskades upprepade gånger, vilket enligt Bjereld, Demker & Hinnfors (2009) bidrar till en 

högre reliabilitet. Reliabiliteten i delstudie I skulle av dessa anledningar kunna betraktas som 

högre än reliabiliteten i delstudie II. Trots detta kan antalet vetenskapliga artiklar ändå 

betraktas som för få i antalet för att kunna dra några generella slutsatser och nämnas bör att en 

viss språklig diskrepans kan förekomma i översättningen av artiklarna från engelska till 

svenska. Det kan betraktas som en svaghet att det endast är en pedagog som har ingått i den 

här studien. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att ledande frågor kan ha positiv respektive 

negativ inverkan på respondentens svar, vilket skulle kunna innebära att svaren skiftar 

beroende på vem som genomför intervjun. Bjereld m.fl (2009) skriver att personkemin som 

utvecklas mellan intervjuare och intervjuad i många fall kan ha betydelse för vilka svar den 

intervjuade ger.  Den kvalitativa intervjun som i denna studie ligger till grund för resultatet av 

delstudie II innebär att ett ostrukturerat samtal har förts där jag som intervjuare kan ha 

påverkat respondenten genom ledande frågor och kroppsspråk och genom den personkemi 

som uppstod under samtalets gång. 
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5. Resultat  

Denna studie bygger på två delstudier. Den första delen är en litteraturstudie av åtta 

forskningsartiklar som beskriver pedagogiska strategier för inklusion av barn med ett 

utagerande beteende. Utifrån de åtta vetenskapliga artiklarnas innehåll gjordes en 

sammanställning över pedagogiska strategier för inklusion av barn i behov av särskilt stöd, 

dessa presenteras under rubriken Resultat delstudie I, se sid. 17-18. Samtliga artiklar 

publicerades mellan åren 2005-2011. I tabellen presenteras även tidskriftens titel, författare, 

artikelns syfte samt vilken undersökningsmetod som använts i varje enskild artikel. Efter 

tabellen följer en resultatsammanfattning av delstudie I, en fördjupande analys av delstudie I 

och slutligen kommer en beskrivande analyssammanfattning. 

Den andra delen av resultatet börjar med en sammanfattning: Resultatsammanfattning av 

delstudie II. Därefter presenteras svaren på den intervju som genomförts med en 

yrkesverksam förskollärare i förskoleklass under rubriken: Resultatredovisning delstudie II. 

Intervjufrågorna är baserade på resultatet av litteraturstudien i kombination med reflektioner 

som uppstått i processen samt föreliggande studies teoretiska inramning. 
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5.1 Resultat delstudie I 

Tabell 1 

Tidskrift Författare Syfte Metod Resultat: Lärarens roll och 

pedagogiska strategier för inklusion. 

 

Theory into 

Practice, 50:35, 

2011. 

DuPaul, G. 

Weyandt, L. 

Janusis, G. 

Att beskriva effektiva 

strategier för 

inclusion av elever 

med ADHD I skolan. 

Litteraturstudie. Tydlig struktur & regler. 

Beröm och uppmuntran. 

Individualiserade uppgifter. 

Direkta instruktioner. 

IT som hjälpmedel. 

Valmöjligheter i uppgifter. 

Belöningssystem. 

Konsekvenssystem. 

Elevinflytande/ansvar och 

självutvärdering. 

Samlärande. 

Samverkan med föräldrar och andra 

lärare. 

European Journal 

of Special Needs 

Education, Vol.15, 

No.2, 2000. 

Sava, F. Att belysa 

inkonsekvenser i 

definitionen ADHD 

samt strategier för 

inklusion i skolan. 

Litteraturstudie. Struktur på lektion & miljö. 

Gemensamma regler. 

Feedback, beröm, uppmuntran. 

Individuellt arbete eller i små grupper. 

Tydliga instruktioner. 

Interaktivt arbete. 

Innehåll utifrån barnens intressen. 

Belönings/konsekvens system. 

Korta arbetsstunder. 

Fysiska aktiviteter. 

Samlärande. 

Samarbete med föräldrar. 

European Journal 

of Special Needs 

Education. Vol.25, 

No.3, 2010. 

Nilholm, C. 

Alm, B. 

Att undersöka vad 

som gör ett klassrum 

inkluderande, vilka 

lärarens strategier var 

samt analys av 

barnens erfarenheter i 

klassrummet. 

Fallstudie. Att se olikheter som tillgångar. 

Anpassa instruktioner till barnens 

nivå. 

Tydliga regler & förhållningssätt. 

Tydlig planering & struktur på dagen. 

Snabba insatser vid problem. 

Organiserade gruppaktiviteter. 

Goda relationer med föräldrar. 

Att tillåta samtal, diskussioner och 

samarbete i didaktiska övningar. 

Uppmuntra gemensam 

problemlösning. 

Visa respekt, positivt bemötande. 

Uppmuntran. 

British Journal of 

Special Education. 

Vol.36, No. 1, 

2009. 

Humphrey, N. Att presentera 

evidens-baserade 

strategier och 

tillvägagångssätt för 

att inkludera elever 

med ADHD. 

Kunskaps- 

översikt. 

Ta tillvara på olikheter. 

Accepterande & positiv atmosfär. 

Förstå, följa upp och utvärdera 

eventuell medicinering. 

Anpassa miljö och/minimera 

distraktionsfaktorer. 

Varierande uppgifter. 

Tydlighet, struktur, rutin på både 

aktiviteter, mål och förväntningar i 

didaktiska och sociala situationer. 

Aktiviteter utifrån elevens intresse. 

Uppgifter i små delar. 

Fysisk aktivitet. 

Korta arbetspass. 

Belönings- och konsekvens system. 
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International 

journal 

of inclusive 

education. Vol.13, 

No. 6, 2009. 

Mooij, T. 

Smeets, E. 

Undersöka hur skolor 

formar olika 

didaktiska situationer 

för barn med 

emotionella och 

beteendesvårigheter, 

och hur detta kan 

förbättras. 

Fallstudie. Förstå betydelsen av miljöns påverkan 

på eleven. 

Utmanande och attraktiva uppgifter av 

hög kvalité. 

Individanpassade uppgifter. 

Accepterande atmosfär. 

Samlärande. 

Positiv uppmuntran. 

Tidiga insatser. 

Positivt förhållningssätt. 

Tydlighet. 

Tydliga förväntningar. 

Belönings- och konsekvens system. 

Samverkan mellan kollegor. 

Journal of Early 

Childhood 

education, 26; 

2005. 

Leatherman, 

J.M. 

Niemeyer, 

J.A. 

 

Att undersöka lärares 

inställningar till 

inkluderande 

verksamheter samt 

hur dessa blev synliga 

i lärarens beteende. 

Kvalitativ 

fallstudie. 

Accepterande och positiv miljö, alla 

får vara med utifrån egna 

förutsättningar. 

Individanpassat arbetssätt, utifrån 

elevens behov och intressen. 

Samverkan mellan hem/skola. 

Inga särskiljande lösningar, alla elever 

delaktiga i klassrummet tillsammans 

med resurser. 

Interaktion/samlärande. 

Positiva relationer. 

Lärarens förhållningssätt. 

Intervention in 

school and clinic. 

Vol.42, No.4, 2007. 

Hendley, S.L. Att beskriva 

pedagogiska strategier 

för inklusion av elever 

med emotionella och 

beteendesvårigheter. 

Kunskaps-

översikt. 

Uppmuntra, berömma och stödja 

positivt beteende. 

Acceptans, förståelse, medvetenhet, 

positiv atmosfär. 

Trygg och välorganiserad miljö. 

Tillgodose känslomässiga behov. 

Dokumentera, utvärdera och följa upp 

negativt beteende. 

Förstå ett beteendes funktion, anpassa 

insatser därefter. 

Tydliga förväntningar och tydliga 

konsekvenser. 

Skapa möjligheter att lyckas. 

Kommunikation. 

Träna problemlösning. 

Var konsekvent. 

Ge processer tid. 

Stärk självbild. 

Samverkan med föräldrar. 

Säg ja så ofta som möjligt. 

Utvärdera och reflektera kring din roll 

som lärare. 

Intervention in 

school and clinic. 

Vol.43, No.3, 2008. 

Fenty, N. 

Miller, M. 

Lampi,A. 

Att beskriva hur man 

kan inkorporera 

träning i sociala 

förmågor i 

klassrummet. 

Kunskaps-

översikt. 

Bestäm gemensamma mål, 

förväntningar och regler. 

Dokumentera problematiska 

beteenden. 

Välj och prioritera färdigheter/och 

beteenden som är önskvärda. 

Gör upp en plan med eleven. 

Träna på sociala förmågor i alla 

aktiviteter, i sitt rätta sammanhang. 

Självutvärdering. 

Belöningssystem. 

Konstruktiv feedback. 

Inga särskiljande lösningar, alla är 

med. 

Involvera föräldrar och kollegor. 

Följ upp och utvärdera. 
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5.2 Resultatsammanfattning delstudie I 

I tabellen som presenterats, se sid.17-18, finns flera strategier som kan öka möjligheterna till 

inklusion av barn med ett utagerande beteende i didaktiska situationer och i socialt samspel. 

Strategier som handlar om pedagogens förhållningssätt och bemötande är; beröm och 

uppmuntran, positiv feedback, ha en förmåga att se olikheter som tillgångar, visa respekt och 

att kunna skapa en accepterande och tolerant atmosfär där det är tillåtet att ha olika åsikter. 

Pedagogens roll är även att skapa goda relationer, visa förståelse och att vara medveten. 

Strategier som handlar om miljön är; tydlig struktur på miljö, dag och aktiviteter, anpassa 

miljön efter barnens behov och minimera distraktionsfaktorer, att inte ha särskiljande 

lösningar utan all aktivitet sker i klassrummet samt att skapa en trygg och välorganiserad 

miljö. För inklusion i didaktiska sammanhang bör uppgifter vara spännande, anpassade efter 

barnets förutsättningar, intressen och behov, varierande och inte för långvariga. Att 

uppmuntra barnen till diskussion, interaktion och samlärande samt att tillåta fysisk aktivitet i 

klassrummet kan bidra till att hålla ett utagerande barns intresse och motivation uppe. 

Gemensam problemlösning och belöningssystem är också strategier för att öka inklusion i 

didaktiska sammanhang. För att skapa delaktighet i socialt samspel visar resultatet att 

samlärande, goda relationer, en accepterande miljö och organiserade gruppaktiviteter är 

strategier som kan bidra till ökad inklusion av barn med ett utagerande beteende. Träning i 

sociala färdigheter bör flätas samman med all övrig aktivitet i klassrummet. Samverkan med 

föräldrar, mellan kollegor och andra instanser bidrar till en högre grad av delaktighet. 

5.3 Analys av delstudie I  

I analysen av litteraturstudien har de kodord som blivit synliga i tidigare forskningsresultat, se 

tabell 1, strukturerats i ett mönster där närliggande kategorier har slagits ihop och presenteras 

under samma rubrik. Forskningen visar på att pedagogens roll är betydelsefull, att 

förhållningssätt och bemötande är viktiga bidragande faktorer och att struktur, tydlighet och 

gemensamma regler ökar graden av trygghet och delaktighet. Forskningen visar även att det 

finns strategier för inklusion i didaktiska situationer och i socialt samspel samt att samverkan 

ökar graden av inklusion. Samtliga referenser som finns med i analysen av delstudie I är 

hämtade från de forskningsartiklar som analysen grundar sig på. Efter analysen presenteras en 

beskrivande analyssammanfattning. 

5.3.1 Pedagogens roll  

Inklusion innebär att alla barn ska känna sig delaktiga och accepterade. I skapandet av ett 

inkluderande klassrum är pedagogens människosyn och förhållningssätt av stor betydelse. 
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Nilholm och Alm (2010) skriver att pedagogen bör ta tillvara på barns olikheter och se dessa 

som tillgångar. Det är även pedagogen som planerar och anpassar uppgifter utifrån barns 

individuella behov och skapar en positiv och accepterande atmosfär i klassrummet (Nilholm 

& Alm, 2010, Leatherman & Niemeyer 2005). Strategier som inkluderar barn med 

beteendeproblematik baseras på principen om att skapa en miljö där alla passar in och har 

möjligheter att lyckas (Humphrey 2009, Hendley 2007). I didaktiska situationer och i socialt 

samspel är det pedagogerna som skapar uppgifter, struktur och tillfällen för alla barn att 

lyckas utifrån sina egna förutsättningar.  

Sammanfattningsvis kan sägas att pedagogens vilja, arbetssätt och kompetens har stor 

betydelse både för barns utveckling och lärande och för känslan av delaktighet.  

5.3.2 Förhållningssätt och bemötande 

För att kunna skapa den positiva och accepterande atmosfär som behövs för att alla elever ska 

känna sig trygga, accepterade och delaktiga är det viktigt att visa att man som pedagog har en 

tilltro till barnets förmåga, beteende och motivation (Humphrey, 2009). Att uppmuntra, stödja 

och förstärka ett önskvärt beteende är betydelsefullt för att bryta ett negativt mönster hos 

utagerande barn (Sava 2000, Hendley, 2007 & DuPaul m.fl 2011). Att skapa en positiv 

atmosfär där alla olikheter uppskattas och är accepterade kan göras genom att ta tillvara på 

kamratrelationer, låta barn upptäcka och lära tillsammans och ha ett öppet klassrumsklimat 

där olika åsikter uppskattas (Nilholm & Alm, 2010, Mooij & Smeets, 2009). Atmosfären i 

gruppen bör även vara känslomässigt tillåtande och känslomässiga behov behöver bli 

tillgodosedda (Hendley 2007). Att bygga ett förtroende mellan pedagog och barn, visa ett 

personligt intresse och att stödja barnet är andra faktorer som positivt påverkar ett barns 

upplevelse av skolgången (Mooij & Smeets, 2009).  

Sammanfattningsvis: Pedagogens positiva bemötande och förhållningssätt har stor betydelse 

för att skapa en accepterande atmosfär där alla barn känner sig delaktiga och bekräftade. 

5.3.3 Struktur, tydlighet och gemensamma regler 

För att skapa trygghet för alla i klassrummet krävs tydlighet, struktur och gemensamma regler 

(DuPaul, Weyandt & Janusis, 2011). Regler bör bestämmas tidigt, skrivas ner och vara 

synliga för alla. Under terminens gång är det pedagogens roll att utvärdera, omformulera vid 

behov och uppmuntra när barnen följer gemensamma regler (DuPaul m.fl 2011, Fenty, Miller 

& Lampi, 2008). En gemensam regel kan till exempel vara att alla har rätt att uttrycka sin 

åsikt och samtidigt bli bemötta av klasskamrater som lyssnar och visar respekt. Det ska vara 
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naturligt och accepterat att ha olika åsikter (Nilholm & Alm, 2010, Fenty m.fl, 2008). Vad 

som ska ske under skoldagen ska framkomma tydligt liksom vad som förväntas av barnen 

(Nilholm & Alm, 2010, Humphrey, 2009). Både vad som ska ske under skoldagen och vilka 

förväntningar som finns på barnen kan tydliggöras genom att använda bilder eller annat 

visuellt stöd (Hendley, 2007). Att ha en tydlig struktur på miljön kan innebära att vissa elever 

behöver sitta i med ryggen mot fönster eller dörrar eller på en plats där de kan ha direkt 

ögonkontakt med pedagogen (Humphrey, 2009). Att vara tydlig och kortfattad i instruktioner 

och att följa upp dessa och se till att alla har uppfattat instruktionerna samt ha en inledning 

och ett avslut på varje arbetspass är fler sätt att ge struktur på dagen. (Humphrey 2009, Sava 

2000). Att förvarna och förbereda barnen på nästa moment på dagordningen är en till strategi 

för att ge struktur på dagen. Elever med koncentrationssvårigheter kan gynnas av att få arbeta 

med laborativt material och av att få använda IT som hjälpmedel (Humphrey, 2009, DuPaul 

m.fl 2011). Att hjälpa eleven till att utveckla självkontroll kan underlätta för elever med 

beteendeproblematik. Detta kan göras på olika sätt och går ut på att eleven själv får utvärdera 

sitt eget beteende och sin lärprocess genom att till exempel använda en skala. (DuPaul m.fl 

2011, Mooij & Smeets, 2009, Fenty m.fl, 2008).  

Sammanfattningsvis: gemensamma regler, tydlig struktur på dagen och miljön, att barnen vet 

vad som förväntas av dem och ett individanpassat arbetssätt bidrar till att skapa trygghet, 

arbetsro och delaktighet för alla i klassrummet. 

5.3.4 Inklusion i didaktiska situationer  

Inklusion i didaktiska aktiviteter innebär att alla barn är involverade i aktiviteter som sker i 

klassrummet, utifrån barnens egna förutsättningar, intressen och behov. Pedagogen arbetar 

med att skapa förutsättningar och uppgifter utifrån varje enskild individ. (Leatherman & 

Niemeyer, 2005).  För att alla ska känna sig delaktiga och få tillgång till ny kunskap i 

didaktiska situationer, rekommenderar Nilholm och Alm (2010), Hendley (2007) och 

Leatherman & Niemeyer (2005) att diskussioner, interaktion och gemensam problemlösning 

ska vara del av lärandet. Att barn lär tillsammans och av varandra är en strategi som kan 

användas för att göra alla barn delaktiga, vilket nämns av bland andra Sava (2000), Mooij & 

Smeets (2009) och DuPaul m.fl (2011). Humphrey (2009) skriver att elever med 

koncentrationssvårigheter ofta är verbala, vilket pedagogen kan dra nytta av i didaktiska 

situationer. Att tillåta diskussioner och interaktion hjälper dessa elever att ta till sig ny 

kunskap. Det är pedagogens uppgift att se till att eleverna håller sig till ämnet och ett sätt är 

att möblera om så eleverna kan sitta i små grupper och diskutera, eller att samlas kring 
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pedagogen i en halvcirkel (Humphrey 2009). Ett sätt att öva på kommunikation är att använda 

sig av öppna frågor (Hendley, 2007).  

För att barnen ska hålla intresset uppe är det viktigt med inte alltför långa lektioner och att 

använda sig av varierande uppgifter och aktiviteter (Humphrey 2009, Sava 2000, DuPaul m.fl 

2011). Aktiviteter i didaktiska situationer bör utgå ifrån barnens intressen, behov och 

kunskapsnivå för att barnen ska bli motiverade att lära (Sava, 2000, Mooij & Smeets, 2009). 

Uppgifterna bör ha hög kvalitet och vara attraktiva och utmanande på samma gång (Mooij & 

Smeets, 2009). Att själv få välja uppgift utifrån en meny är en annan strategi för att hålla 

intresset och motivationen uppe (DuPaul m.fl, 2011). Ännu ett sätt att få ett barn att behålla 

fokus kan vara att tillåta fysisk aktivitet i klassrummet, som till exempel att få klämma på en 

liten boll (Humphrey 2009). Positiv uppmuntran i didaktiska situationer likväl som i sociala 

situationer framkommer som betydelsefulla för alla elevers delaktighet och vilja till lärande 

(Mooij & Smeets, 2009). En individuell utvecklingsplan eller ett åtgärdsprogram kan utgöra 

en bas för åtgärder som kan användas i klassrummet (Mooij & Smeets, 2009, Leatherman & 

Niemeyer 2005). Belönings och konsekvenssystem har visat sig vara till gagn för elever med 

ADHD. Detta kan innebära att ett positivt beteende belönas och att negativt beteende får 

konsekvenser som till exempel att något som är viktigt för eleven tas bort (Humphrey, 2009, 

Sava 2000).  Ett belöningssystem kan innebära att eleven får samla på till exempel 

klistermärken eller poäng som eleven senare kan växla in för att få göra en önskad aktivitet 

som till exempel dataspel (DuPaul m.fl 2011). Belöningar ska utgå från barnens individuella 

intressen och vara varierande samt utdelas närliggande i tiden efter eleven utfört sin uppgift 

eller visat önskat beteende (DuPaul m.fl 2011).  

Sammanfattningsvis: för att göra alla barn delaktiga i didaktiska situationer krävs ett 

individualiserat arbetssätt där uppgifter utgår från barnens förutsättningar, intressen och 

behov. Korta arbetspass, interaktiva uppgifter, beröm, uppmuntran och belöningar kan bidra 

till ökad motivation hos barn med utagerande beteende. 

5.3.5 Inklusion i socialt samspel 

För att stärka gemenskapen och sociala processer kan pedagogen genomföra gruppaktiviteter, 

gemensam problemlösning och gruppstärkande övningar (Nilholm & Alm 2010). Barn med 

emotionella svårigheter kan behöva öva på sociala färdigheter som gör att de blir accepterade 

av sina kamrater. Systematisk träning är nödvändig för att dessa barn ska få möjlighet till att 

interagera, anpassa sig till och fungera i socialt samspel i skolan och utanför skolan. (Mooij & 
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Smeets, 2009, Hendley, 2007, Fenty m.fl, 2008). Träning i sociala färdigheter bör vara 

sammanflätade med all annan aktivitet i klassrummet och genom planering och medvetenhet 

kan pedagogen ge barnen verktyg att utveckla sociala förmågor kontinuerligt. Detta kan 

exempelvis ske i morgonsamlingen där alla barn får tillfälle att göra sin röst hörd, visa respekt 

mot andra, öva turtagning och lösa problem tillsammans. Pedagogens roll blir att göra barnen 

medvetna på vilket beteende som är förväntat av barnen, positivt förstärka ett accepterat 

beteende och att tillsammans reflektera kring och utvärdera tidigare tillfällen (Hendley 2007, 

Fenty, Miller & Lampi, 2008). För att skapa en trygg och positiv atmosfär kan pedagogen 

uppmuntra barnen till att uppmuntra varandra. Att få en omedelbar komplimang av en 

klasskamrat vid ett positivt beteende eller när man följt gemensamma regler kan stärka ett 

barn som tränar på sociala färdigheter (Fenty, Miller & Lampi, 2008).  

Sammanfattningsvis: För att öka graden av inklusion i socialt samspel bör träning i sociala 

färdigheter vara sammanflätade med all annan aktivitet i klassrummet. Pedagogen kan 

genomföra gruppaktiviteter som stärker relationer och uppmuntra barnen till att respektera, 

stödja och uppmuntra varandra. 

5.3.6 Samverkan  

För att förebygga och förhindra beteendeproblematik är det viktigt med tidiga insatser (Mooij 

& Smeets, 2009). Samverkan mellan kollegor och goda relationer med föräldrar är viktigt för 

att skapa en inkluderande verksamhet (Nilholm och Alm, 2010, DuPaul m.fl, 2011, 

Leatherman & Niemeyer, 2005, Hendley, 2007 och Mooij & Smeets, 2009). Detta innebär 

bland annat att föräldrar ska få ta del av målen med skolarbetet och att pedagogerna får träffa 

föräldrar ofta, inte enbart när problem uppstår. Att ha en kontaktbok som fylls i av både 

pedagog och föräldrar, med mål för både skolarbete och beteende har visat sig vara effektivt 

för att utveckla elevers positiva beteende och lärande (DuPaul m.fl, 2011). Genom samverkan 

med kollegor och all personal på skolan kan ett barns träning i sociala förmågor förstärkas 

(Fenty, Miller & Lampi, 2008). Om alla vuxna på samma skola visar att de är medvetna om 

vad en specifik barngrupp övar på kan de uppmuntra i mötet med den barngruppen, till 

exempel i matkön eller i korridoren. Samverkan mellan läraren och andra instanser kan vara 

nödvändiga då läraren är expert på skolsituationen men kan behöva få stöd av andra vad gäller 

forskningsläget och effektiva strategier för att göra alla elever delaktiga (Dupaul m.fl 2011). 

För att inkludera alla elever i en grupp bör man undvika särskiljande lösningar. Att få hjälp av 

till exempel en talpedagog innebär i en inkluderande verksamhet att talpedagogen arbetar i 
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klassrummet med en liten grupp barn, hellre än att gå iväg med endast det barn som är i behov 

av talträning (Leatherman & Niemeyer, 2005).  

Sammanfattningsvis: Särskiljande lösningar som små undervisningsgrupper ska undvikas. För 

att öka graden av inklusion av ett barn med utagerande beteende är samverkan mellan 

hem/skola, bland kollegor och med övriga instanser nödvändig.   

5.4 Beskrivande analyssammanfattning delstudie I 

För att ett barn med utagerande beteende ska känna sig delaktigt i både didaktiska situationer 

och i socialt samspel krävs att barnet får hjälp av de vuxna som finns runtomkring barnet. 

Analysen av delstudie I visar att det finns många strategier pedagoger kan använda sig av för 

att öka graden av inklusion och delaktighet för barn med ett utagerande beteende. Pedagogens 

förhållningssätt och bemötande är viktiga faktorer i ett inkluderande arbetssätt. Pedagogen bör 

ha en förmåga att se barns olikheter som tillgångar som berikar barngruppen och ha tilltro till 

barnets förmåga, beteende och motivation. Övning i sociala kompetenser bör vara 

sammanflätad med all annan aktivitet i klassrummet. Genom planering och medvetenhet kan 

pedagogen ge barnen verktyg att utveckla sociala förmågor kontinuerligt. Det är pedagogens 

uppgift att skapa en accepterande och tolererande atmosfär i detta perspektiv. Detta kan göras 

genom att uppmuntra barnen till att uppmuntra varandra, att öva problemlösning tillsammans, 

genomföra gruppstärkande övningar och genom att ha tydliga gemensamma regler från början 

av barnets möte med skolan. Att tillåta olika åsikter och lära barnen visa respekt för varandras 

olikheter samt att låta barnen upptäcka tillsammans och lära av varandra ökar också 

toleransen för olikheter. Analysen av delstudie I visar även att ett personligt intresse från 

pedagog till barn, där pedagogen är intresserad, stödjer, uppmuntrar och berömmer är faktorer 

som positivt påverkar barnets upplevelse av skolgången. 

I didaktiska situationer är det pedagogens uppgift att anpassa uppgifter utifrån barnens 

förutsättningar, behov och intressen. Analysen av delstudie I visar att korta arbetspass med 

spännande och varierande uppgifter som barnet kan lyckas med, positiv uppmuntran, stöd och 

beröm ökar barnets motivation. En tydlig struktur på uppgifter, dagen och miljön skapar 

trygghet i klassrummet. Tydlighet för barnet är även att veta vad som förväntas av det i olika 

situationer. Att tillåta diskussioner, interaktion och arbeta med laborativt material kan bidra 

till att hålla barnets intresse uppe. Alla aktiviteter bör vara gemensamma och särskiljande 

lösningar som små undervisningsgrupper bör undvikas. Samverkan med föräldrar, kollegor 

och andra instanser är viktigt för att kunna öka graden av inklusion. En kontaktbok mellan 
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föräldrar/pedagog där mål för både skolarbete och beteende skrivs ner har visat sig vara 

effektivt för att utveckla elevers positiva beteende och lärande. Samverkan mellan kollegor 

och andra instanser är också viktiga faktorer för att öka barnets känsla av delaktighet. 

5.5 Resultatsammanfattning delstudie II 

Här presenteras en sammanfattning av resultatet av delstudie II
1
. Denna sammanfattning är 

skriven utifrån respondentens svar på intervjufrågorna och sammanfattar således 

respondentens uppfattningar om elever i behov av särskilt stöd, utagerande elever och deras 

behov, relationsskapande möten och vad som är betydelsefullt i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd, i synnerhet med tanke på barn som har ett utagerande beteende. 

Respondenten berättar att anledningarna och orsakerna till att ett barn är i behov av särskilt 

stöd kan vara många och skiftande. Ett utagerande barn kan betraktas vara i behov av särskilt 

stöd, men det är inte självklart. Behovet kan uppstå i vissa situationer och vara tillfälligt. Det 

är dock inte helt oproblematiskt att ha ett barn med ett utagerande beteende i klassen då barnet 

kan betraktas som störande, bråkigt, provocerande och ibland våldsamt av både vuxna och av 

sina kamrater. 

I arbetet med ett utagerande barn är förhållningssättet viktigt. Respondenten framhäver att 

pedagogen måste vara medveten om sitt eget förhållningssätt och arbetssätt i mötet med dessa 

barn. Pedagogen bör ha en helhetssyn för att kunna anpassa åtgärder efter barnets individuella 

behov. Arbetssätt och förhållningssätt bör anpassas efter barnens förutsättningar, intressen 

och behov. I mötet med utagerande barn betonar respondenten vikten av att se, stödja, 

bekräfta, förstärka, respektera och uppmuntra barnet. Det handlar om att bygga upp en tillit 

och respekt som leder till en ömsesidig relation. När barnet känner sig sedd och bekräftad 

växer dess självkänsla, självbild och självtillit. 

I didaktiska situationer är det betydelsefullt att hålla ett utagerande barn nära, fysiskt eller 

mentalt. Det handlar återigen om att bli sedd och bekräftad för det barnet gör bra. I 

förskoleklass handlar alla aktiviteter främst om att få gruppen att fungera som en social enhet 

där alla känner sig delaktiga, där man respekterar, accepterar och ger varandra möjligheter.  

Att möta barnet handlar om att ge hela barnet möjligheter. För att kunna göra detta krävs ett 

mångfacetterat arbetssätt. Att möta barnet handlar även om att upptäcka tillsammans och att 

se och bekräfta barnet i vardagliga sammanhang. Betydelsen av ett äkta möte kan vara stor, 

                                                           
1
 Resultatsammanfattningen presenteras före resultatredovisning av delstudie II.  
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det innebär att någon såg en vilket blir till en byggsten i barnets personlighet. Utan dessa 

intima stunder blir arbetet väldigt likartat. För att dessa stunder ska kunna uppstå krävs ett 

samarbete i arbetslaget där vuxna ger varandra möjligheter att arbeta med endast ett fåtal barn, 

spela spel eller läsa i syfte att se barnet och att skapa relationer. 

För att kunna skapa möjligheter för alla barn att lyckas krävs att pedagogen ser och kan 

bekräfta varje individ. Varje barn ska få tillfälle att lyfta i kompetens och förmågor utifrån 

sina egna förutsättningar. Respondenten framhäver att det är viktigt att inte uttrycka klammer 

eller att på något sätt visa att det barnet gör inte duger. För att skapa acceptans för olikheter är 

det viktigt att vuxna är förebilder och visar att de accepterar och visar förståelse. Att medvetet 

skapa situationer där man kan lyfta ett barns kompetenser inför gruppen kan bidra till en ökad 

acceptans. Att uppmuntra alla framsteg hos ett barn med utagerande beteende inför gruppen 

bidrar till en succesiv uppbyggnad av förståelse, acceptans och tolerans. 

För att bygga relationer i gruppen behövs en grund att stå på. Några månader in på läsåret 

brukar denna grund finnas och därifrån kan pedagogen påbörja arbetet med att bygga djupare 

relationer. Detta kan göras genom att ge barnet eget ansvar där man som vuxen visar att man 

litar på barnet. Det handlar om att bygga upp en tillit. Relationsskapandet är viktigt för att 

kunna skapa en accepterande atmosfär i gruppen. Att medvetet se och stärka de 

kamratrelationer som byggs upp, ta tillvara på de tillfällen som ges och skapa tillfällen för att 

detta ska ske, är pedagogens roll. Detta kan göras genom pararbete, nya kamratkonstellationer 

och gruppstärkande lekar. 

Kärnan i ett bra samarbete med föräldrarna ligger i att inte skuldbelägga dem för barnets 

beteende. Ett bra samarbete handlar om en ärlig dialog med föräldrarna, i vardagen, som 

barnet ser. Detta kan signalera till barnet att det finns många runtomkring barnet som bryr sig 

om just det barnet. 

5.6 Resultatredovisning delstudie II 

I resultatet av delstudie II presenteras svar på intervjufrågor som genomfördes med en 

förskollärare i förskoleklass
2
. Intervjufrågorna baserades dels på resultatet av delstudie I, egna 

reflektioner, samt på föreliggande studies teoretiska inramning, se bilaga II.  Frågorna som 

ställdes var utgångspunkter för ett samtal. Resultatet presenteras under rubriker där 

närliggande kategorier har slagits samman; Barn i behov av särskilt stöd, Förhållningssätt, 

                                                           
2
 All löpande text utgår från vad respondenten svarat på intervjufrågorna, se bilaga 2. 
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Barnets behov i lärande, Att skapa relationer, Se barnet och Att möta föräldrar. Respondenten 

är yrkesverksam förskollärare i en mångkulturell förskoleklass i en stad i Mellansverige och 

har arbetat som förskollärare i drygt trettio år, varav de senaste nio åren i förskoleklass. 

5.6.1 Barn i behov av särskilt stöd 

Respondenten berättar om sina erfarenheter av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. De 

barn som är i behov av särskilt stöd kan vara det av många anledningar. En orsak kan vara att 

det finns en underliggande diagnos, en annan kan vara att barnet har upplevt ett trauma under 

sin uppväxt. Detta medför att barnens behov är olika och därför måste det stöd som sätts in 

vara individuellt och anpassat efter barnets behov och förutsättningar. 

…och särskilda behov kan vara det att man behöver stimuleras mer i det som man redan är 

stimulerad i, det kan vara att man saknar stimulans på vissa områden, det kan vara att man 

har svårigheter, antingen då, om vi ska kalla det genetiskt…man kanske har en diagnos som 

adhd eller liknande, eller att man är traumatiserad eller något sånt, som naturligtvis vilket 

barn som helst kan vara… 

Ett barns behov av särskilt stöd kan vara tillfälligt beroende på vad orsaken till stödbehovet 

är. Ett tillfälligt behov av särskilt stöd kan bero på att något händer kring barnet just här och 

nu, som till exempel skilsmässa eller sjukdom i familjen. Det finns även barn som får ett 

utagerande beteende i mötet med skolan, trots att inga tendenser till utagerande beteende visas 

i hemmet.  

….det kan vara tillfälligt för att det har hänt något just här och nu runt barnet, det kan vara 

tillfälligt såtillvida att det är någonting som man kan ta igen då i det här med brist på 

stimulans till exempel. På det sättet kan det vara tillfälligt, det beror hela tiden på vad vi 

siktar mot. Det kan vara ett behov under skoltiden, men man kanske klarar sig jättebra i 

livet sedan. 

Att ha ett utagerande barn i gruppen kan vara problematiskt. Dessa barn kan uppfattas som 

störande och provocerande både för andra barn och för vuxna. Vad dessa barn behöver, lite 

mer än andra barn, är att bli sedda och bekräftade i alla situationer. Att bli sedd, uppmuntrad 

och bekräftad bidrar till barnet bygger upp en självkänsla och en självtillit.  

…de behöver bli sedda, de behöver bli uppmuntrade, de behöver få bygga upp en 

självkänsla och en självtillit. 

Att hinna se, stödja, uppmuntra och stötta i alla situationer kan vara svårt då resurserna inte 

alltid räcker till. Respondenten menar att mer resurser i form av fler vuxna skulle behövas för 

att kunna möta barnens behov. 
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5.6.2 Förhållningssätt  

Respondenten framhäver att det är viktigt att vara medveten i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd. Medvetenheten gör att pedagogen kan läsa av barnets behov i olika situationer 

som uppstår och vad barnet behöver just i stunden. Barn med ett utagaerande beteende kan 

behöva bekräftelse, uppmuntran, avledning, vuxnas närvaro, någon som sätter gränser för vad 

som är tillåtet eller inte. Ibland handlar det om att inte uppmärksamma ett visst beteende. 

…det krävs att du är medveten. För har du inte det här i dig, antingen har du förmågan eller 

så har du lärt dig och tränat upp din förmåga, så tror jag…man måste ha helheten….man 

måste se i stunden: vad hände där nu? Se att man kan lyfta eller se att man kan dämpa, 

annars kan det bli att det är den ständiga syndabocken, det blir de ofta ändå, men alltså man 

kan ju dämpa det då och då i alla fall, genom att kanske finnas till hands, stävja eller inte 

uppmärksamma. Det handlar också om medvetenhet, och det är inte så lätt alltid det heller. 

Att förhålla sig till ett barn med utagerande beteende handlar också om att bygga relationer. 

Detta är särskilt betydelsefullt i mötet med de barn som är ovana vid att någon lyssnar på 

dem.  

…. det handlar på något sätt om att bygga en relation, och framför allt till de här barnen 

som kanske är ovana vid att ha en relation, de kanske inte är vana vid att någon lyssnar. 

Respondenten berättar att förhållningssättet varierar beroende dels på mängden belastning 

under arbetsdagen, den personliga orken och dels utifrån barnens behov. Att ändra ett visst 

beteende är en process som kräver både kortsiktiga och långsiktiga delmål. Pedagogens 

agerande måste fungera i stunden, medan målet för barnets beteende ligger längre fram i 

tiden.  

5.6.3 Barnets behov i lärande 

I didaktiska situationer uttrycker respondenten att dessa barn behöver närhet och 

vuxenkontakt. Närheten kan vara fysisk som till exempel en hand på barnets axel. För en del 

barn kan det bästa vara att ha ögonkontakt och en vetskap om att vuxna ser barnet. Närheten 

innebär att barnet känner sig sett. 

…de kan placeras nära i arbetsstunder, så att jag eller vi…..finns där och kan ge det där 

stödet, och det kan variera….alltså, det kan vara en hand på axeln, det kan vara att man får 

luta sig mot mig, det kan ibland vara att sitta mitt emot också, men att man….återigen då att 

bli sedd, det är det allra första man gör. 

Att se barnet i didaktiska situationer handlar även om vad lärande definieras vara. 

Respondenten menar att barn med ett utagerande beteende ofta har svårt att sitta stilla och kan 

ha svårigheter med motoriken. Utagerande barn kan ha en oro i kroppen som stör den 

intellektuella processen, och pedagogens uppgift blir då att möjliggöra för barnet att få utlopp 
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för det barnet uttrycker ett behov av. Om barnet springer mycket inomhus, kan det ses som en 

möjlighet för barnet att få gå ut och leka. Då möts barnets behov. Om barnet har svårt att sitta 

stilla på stolen kan barnets behov mötas genom att barnet får gå en sväng i korridoren, dricka 

lite vatten och sedan återvända till sin plats. Pedagogens roll är att presentera dessa 

möjligheter för barnet. 

Om man springer mycket inne, så är det inget straff att få gå ut till exempel, det är en 

möjlighet. Om man är orolig på stolen så kan man få gå en sväng. På det sättet så främjar 

det lärande tycker jag. 

Om barnets behov av fysisk aktivitet blir tillgodosett, främjas lärandet. För att utvecklas till en 

grupp där alla känner sig delaktiga, bör lärande i förskoleklass främst handla om att låta 

gruppen utvecklas och lära sig att fungera socialt tillsammans för att bli en social enhet där 

man tolererar, accepterar och ger varandra möjligheter.  

5.6.4 Att skapa relationer 

I början av läsåret, när gruppsammansättningen är helt ny, påbörjas relationsskapandet. Denna 

process tar tid och handlar till en början om att pedagogen är en tydlig ledare och förebild. 

Respondenten säger att det tar några månader innan majoriteten av barnen har hittat sin plats i 

gruppen. Då är ett utgångsläge för fortsatt arbete med gruppen uppnått. Successivt görs ett 

uppbyggande av tillit och en ansvarsöverlämning till barnet. Respondenten förklarar att 

arbetet handlar om att bygga positiva relationer. Både relationer mellan vuxen och barn och 

barnen sinsemellan.  

Man jobbar ju med att de här barnen ska få någon slags positiv relation till varandra. Det 

kan vara en massage, det kan vara gruppstärkande lekar eller par-samtal där man faktiskt 

upptäcker att man har gemensamma saker också. 

Pedagogen har en roll som möjliggörare av relationsskapande möten. För att bygga, ta tillvara 

på eller skapa nya relationer i barngruppen krävs att pedagogen är medveten om hur detta 

arbete ska genomföras. Det handlar om att ta sig tid att planera in par-aktiviteter eller lekar, 

att fundera vilka barn som ska gå bredvid varandra på utflykten och i vilka 

gruppkonstellationer barnen får utföra olika uppdrag och aktiviteter. Då kan samtal mellan 

barnen uppstå som ger utrymme för nya möjligheter och nya relationer. Pedagogens roll är att 

se dessa första kontakter och bygga vidare på relationsskapandet i andra situationer. 

…det är ju genom par-jobb till exempel. Jag tror på par i så fall, inte tre-fyra, utan på par. 

Det kan vara att man målar tillsammans eller att man får ett gemensamt uppdrag i skogen 

eller att man får…ja, vem går man med till skogen? Det där provar vi lite grann, och ibland 
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händer det jättehäftiga saker i samtal som man inte fattat själv. Här fanns det ju en 

möjlighet! 

Att bli medveten om varandras likheter bidrar till ett ömsesidigt första steg i en relation, som 

kan vara avgörande för att relationen ska utvecklas vidare. 

Grundidén är att man skapar ett möte som kan får barnen att upptäcka likheter….. de 

känner någon slags ömsesidig relation och respekt….för det är jätteviktigt för mig, även om 

jag inte alltid lyckas naturligtvis. 

Respondenten säger att relationsskapandet är viktigt för att skapa acceptans och tolerans för 

varandras olikheter. Relationer är också viktiga för att barnen ska känna att det är 

meningsfullt att vara med i didaktiska aktiviteter och i det sociala samspelet.  

Att möta barnet blir enkelt om man som pedagog finner en gemensam nämnare med barnet, 

där man möts i samstämmighet utifrån något som barnet visar intresse för.  För att kunna möta 

barnet på ett äkta och autentiskt sätt säger respondenten att det gäller att ha ett mångfacetterat 

arbetssätt. Detta innebär att pedagogen har en vilja till att upptäcka tillsammans med barnet 

och en förmåga att se och bekräfta barnet i vardagliga sammanhang. Att erbjuda hela barnet 

möjligheter kräver en del av skolmiljön och resurserna som finns där. Respondenten påpekar 

att estetiska aktiviteter som hantverk, bild och musik ökar möjligheterna till att erbjuda barnet 

aktiviteter som möter dess behov och som bidrar till äkta möten mellan människor. 

…nu kommer vi tillbaka till grunden, jag önskar jag hade möjligheten att ha ett snickarrum, 

att det fanns mer tillfällen till bild, eller att jag tog tid till det. Det kanske finns tillfällen till 

det fast jag inte riktigt ser dem. Att det finns musik, att det finns den här lilla 

upptäckarrundan i skogen….vi gör ju det här, men jag skulle vilja göra det oftare. I 

matsalen kan det uppstå såna stunder. Att få något, av någon, någon gång. 

Betydelsen av ett äkta möte kan vara stor. Det kan dels innebära att barnet känner sig 

betydelsefullt och bekräftat och dels att pedagogen får en grund att bygga vidare på i själva 

relationsskapandet med barnet. 

…det kan betyda att någon såg en, det är ju en positiv byggsten i ens personlighet…det kan 

ju också betyda att jag eller vi som pedagoger får en insikt i, eller får kunskaper som vi 

sedan kan bygga vidare på….. 

För att kunna skapa äkta möten måste man kunna lita på varandra i arbetslaget och ge 

varandra möjligheter att skapa kontakt med barnen. Om dessa stunder inte skapas eller tas 

tillvara på blir upplevelsen av skolan likartad för alla och risken finns att relationsskapande 

möten uteblir. 
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5.6.5 Se barnet 

Barn med utagerande beteende uppfattas ofta av andra som störande, bråkiga, provocerande 

eller våldsamma. En av de viktigaste strategierna för att göra ett utagerande barn mer delaktigt 

och motiverat till att vara i skolan är att se barnet och bekräfta barnet för de situationer som 

barnet lyckas med. 

Det handlar om att bli sedd för något man fixat. Det är stort. 

Att se barnet handlar om att bekräfta och uppmuntra för att få barnet att växa. Respondenten 

berättar att det gäller att ha en tilltro till barnets förmåga. När vuxna visar att de har tilltro och 

lämnar ansvar till barnet, känner barnet sig betydelsefullt. 

…att tro på att barn har förmåga, inte bara att de är barn som ska tas omhand…ta såna små 

enkla saker som att ”nu får ni hjälpa mig att städa”…”vi vill inte!” ”jo, det är ju ni som vet 

var det ska vara!”….”Kan du hjälpa mig med det här?”. Alltså, att bli betydelsefull. 

 För att skapa tillfällen för barn med ett utagerande beteende att lyckas krävs en medveten 

pedagog som kan se och tolka barnets beteende och behov. Ibland är arbete i helklass inte det 

bästa alternativet för ett barn med utagerande beteende. Barnet kan behöva arbetsro för sig 

själv eller i en mindre grupp för att lyckas med sin uppgift. 

…man kan behöva gå undan en stund och känna att man lyckas med det som man inte 

lyckas med i gruppen till exempel…. 

För att alla barn ska känna att de lyckas och blir bekräftade för det krävs att uppgifter som 

barnen får är anpassade efter barnens individuella förutsättningar. Barnen bör få veta vad som 

förväntas av dem, och att de förväntas försöka att göra sitt bästa vad det än gäller. Gör barnet 

sitt bästa så ska det bli bekräftat för det och få positiv uppmuntran för det. I arbetet med 

utagerande barn är det viktigt att barnet känner att det barnet gör är bra och att det duger. Att 

bekräfta, stödja och uppmuntra ett barns framsteg bidrar till skapandet av en positiv atmosfär i 

gruppen.  

Uppmuntra, se alla de här framstegen de gör naturligtvis. Det där att bli sedd är ju så stort 

egentligen, bli sedd för det bra, för att man kan, och så vidare, och där kommer ju så 

småningom det positiva då. 

Pedagogens beteende och åsikter påverkar hela barngruppen. Den vuxnes roll i skapandet av 

en accepterande och tolerant miljö är att vara förebild. Att medvetet skapa tillfällen, eller ta 

tillvara på tillfällen som uppstår, där man som pedagog kan lyfta fram ett utagerande barns 

kompetenser kan vara ett sätt att skapa acceptans för individen, i gruppen.  
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.…man skulle kunna ha en springtävling om vem som är snabbast, som ett konkret 

exempel, det kan man planera. Att man spontant på idrotten kan gå ifrån sin egen planering 

till att, vem kan springa fortast, inte bara vem kan gå på tå långsammast, så kan man ju 

göra…och lyfta det, för i grund och botten är det förmågor som vi vill ha. 

Att föra en ärlig, naturlig och öppen diskussion om likheter och olikheter och att hjälpa 

barnen till att upptäcka dessa hos varandra kan bidra till ökad acceptans berättar 

respondenten. 

5.6.6 Att möta föräldrar 

En viktig del i relationsskapandet med ett barn med utagerande beteende är att ha en god 

kontakt med föräldrarna. Kontakten handlar om att det finns en kommunikation och en 

relation mellan skolan och föräldrarna som barnet ser. När pedagogen bygger upp en relation 

till föräldrarna ser barnet att det finns flera runtomkring som bryr sig om barnet. 

Relationen handlar om att det finns en brygga mellan mig och föräldrarna som barnet ser. 

”jag bryr mig om din mamma eller pappa, också….vi bryr oss om dig”. 

För att bygga upp en relation till föräldrarna är de vardagliga samtalen viktiga. I de vardagliga 

samtalen kan pedagogen berätta om de kortsiktiga och långsiktiga mål som finns för barnet, 

berätta vad barnet lyckats med just den dagen och ta tillvara på föräldrarnas kunskaper om hur 

man på bästa sätt bemöter just deras barn. Att möta föräldrar som har ett barn med ett 

utagerande beteende på bästa sätt innebär att ha en ärlig och uppriktig kommunikation där 

man möter föräldrarna med respekt. Att bygga en god kontakt innebär att diskutera vad som 

går att bygga vidare på utan att skuldbelägga föräldrarna.  

…och prata uppbyggligt också, inte tala om: ”nu har Kalle slagit Greta här idag 

igen”…jaha, och? Det var ju ingen förälder här som kunde hindra det! Skuld, är det det vi 

är ute efter? Är det klander vi är ute efter? Nej, det är det inte. Men det är inte heller lögnen, 

vi får inte ljuga. Det gäller att hitta balansen. 

Respondenten framhäver vikten av att inte klandra föräldrarna för barnets beteende i skolan 

och menar att kärnan i ett bra samarbete med föräldrarna är att ha en ärlig och empatisk dialog 

utan skuld. Föräldrarna har ansvar för barnet i hemmet men i skolan ligger ansvaret på de 

pedagoger som arbetar där.  

Sammanfattning 
3
 

  

                                                           
3
 Sammanfattning av Resultat delstudie II presenteras före Resultatredovisningen, se sid.25 
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6. Teoretisk analys  

I detta kapitel görs en analys utifrån studiens båda resultatdelar i förhållande till Martin 

Bubers relationsfilosofi. Analysen är reflekterande för att visa en förståelse för det undersökta 

materialet samt för att synliggöra den progression som skett genom uppbyggandet av studiens 

olika delar. Analysen behandlar främst pedagogens roll då denne är central i strävan efter 

inklusion för barn med ett utagerande beteende i både lärande och socialt samspel samt som 

möjliggörare för relationsskapande möten. 

6.1 Pedagogens roll  

All god utbildning kännetecknas av att eleverna finner sina egna vägar och utvecklar Jag som 

är förmögna att förhålla sig till omvärlden som Du (Aspelin, 2005). En sådan personlig 

utveckling hos elever förutsätter att de har en kritisk vägvisare som hjälper dem att utveckla 

sina krafter i rätt riktning. Pedagogiska möten innebär existentiell kommunikation mellan en 

som redan funnit sin riktning i livet med en som håller på att göra det (a.a.).   

Att vara vägvisare i detta perspektiv handlar om att pedagogen visar eleverna väg genom sina 

personliga exempel, genom sin närvaro, genom sitt sätt att närma sig eleverna och genom de 

relationer hon träder in i(a.a.). Vägvisaren har en förmåga att bygga upp en äkta tillit och ett 

förtroende som leder till ömsesidighet och samstämmighet för alla individer. Tillit byggs på 

dialog, lyssnande, möten och ett bemötande som är själsligt närvarande och äkta. Sanning i ett 

mellanmänskligt möte handlar om att erbjuda en annan människa att dela en tillvaro där båda 

parter känner att det är tillåtet att vara sig själv (Buber, 1995). Utifrån dessa sanna möten 

skapas ett förtroende mellan individer som leder till respekt och acceptans.  

Att bli medveten om och kunna förstå en människa är bara möjligt om jag kan förstå vad som 

sätter prägel på denna människas yttranden, handlingar och förhållningssätt (Buber, 1995). 

För att bygga en relation till ett barn med utagerande beteende krävs en själslig närvaro där 

pedagog och barn möts i samstämmighet. För att kunna möta barnet krävs att pedagogen tar 

nya ställningstaganden i varje situation som uppstår och att dennes uppmärksamhet riktas mot 

vad just den här situationen har att säga honom eller henne.  

Det som är mest framträdande i denna studie är betydelsen av att verkligen se barnet i 

relationsskapande möten med barnets Du och pedagogens Jag. För att kunna se och möta 
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barnet behöver pedagogen känna självtillit och ha förmåga till själslig närvaro i en Jag-Du 

relation med barnet. Mellanmänskliga möten kan ske i de mest oansenliga, oförutsägbara 

sammanhang. De kan vara ordlösa. Kännetecknet på ett äkta möte är att två individer blir 

genuint synliga som hela subjekt för varandra. Att kunna se barnet och vara medveten om det 

äkta mötets betydelse kräver att pedagogen har en slags realfantasi (Buber, 1996) eller 

intuition för den ordlösa kommunikationens äkthet. Det äkta samtalets livsluft är tillit och i 

acceptansen av den andre kan samtal ske som är utan förbehåll och som leder till något 

fruktsamt som är värt att reflektera kring. Det är i detta autentiska, närvarande och 

omedelbara som pedagogen blir delaktig i elevens väsen och själv bidrar till elevens 

personliga utveckling. 

Pedagogen som vägvisare har en äkta vilja att skapa inkluderande, relationsskapande möten, 

för att han eller hon känner sig övertygad om att gemenskap där en äkta, närvarande, levande 

och ömsesidig samvaro pågår, främjar alla barns utveckling och lärande. En social 

förbundenhet i en grupp leder till gemensamma erfarenheter och reaktioner. Individer i en 

sådan grupp omfattas av en gemensam existens. Till det gemensamma i gruppen räknas 

minnen, attityder, intressen, normer, värderingar, ritualer, målsättningar och 

kommunikationsmönster (Aspelin, 2005).  

Relationer i en pedagogisk verksamhet utvecklas mellan lärare och elever som vänder sig till 

varandra i faktiska möten om ett visst kunskapsinnehåll (Aspelin, 2005). Innehållet måste ha 

en viss laddning, bära på verkligt liv och beröra eleverna för att lärande ska ske och för att en 

förståelse för sig själva, varandra och omvärlden ska utvecklas.  

Pedagogen i ett relationsfilosofiskt perspektiv ser alla barn som bärare av ett speciellt uppdrag 

i tillvaron, och förstår sin egen roll som medhjälpare till att lyfta fram det unika och 

enastående i varje individ (Aspelin, 2005). Detta innebär inte att någon måste ge avkall på sin 

integritet eller att pedagogens fostrande roll blir mindre viktig. Tvärtom så uppstår äkta möten 

även när eleven bryter mot humana ordningar (a.a.). Förhållandet mellan pedagog och elev är 

dynamiskt och motsättningar är naturliga inslag i denna pedagogik.  

Mellanmänskliga möten, ömsesidighet, bekräftelse, acceptans och det förtroende som ges, 

bidrar till att barnet så småningom utvecklar ansvar över sig själv, finner sin egen väg och blir 

delaktig i den demokratiska gemenskap som ska genomsyra hela skolsystemet.   
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6.2 Analyssammanfattning  

I analysen belyses betydelsen av pedagogens roll för att skapa relationsskapande möten där 

alla barn känner sig delaktiga. Pedagogens uppgift är att finna, förlita sig på och utnyttja de 

inneboende krafter som finns i varje unik individ, både i sig själv och i andra. Pedagogens roll 

som medvandrare att hjälpa eleverna att finna sina egna vägar till kunskap.  Det som är mest 

framträdande i denna studie är betydelsen av att verkligen se barnet i relationsskapande möten 

med barnets Du och pedagogens Jag. För att bygga en relation till ett barn med utagerande 

beteende krävs en själslig närvaro där pedagog och barn möts i samstämmighet. Dessa 

mellanmänskliga möten, bekräftelsen, acceptansen och förtroendet som ges, bidrar till att 

barnet så småningom utvecklar en självtillit, ett självansvar och en känsla av delaktighet i den 

demokratiska gemenskap som ska genomsyra hela skolsystemet.   
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7. Diskussion 

I detta kapitel sammanfattas studien i en diskussion där studiens syfte och frågeställningar 

kopplas samman med de båda resultatdelarna, studiens bakgrund och teoretiska inramning. 

Resultatdiskussionen förs under rubriken: Barnets behov och pedagogens roll och följs av 

avslutande reflektioner. En metoddiskussion följer där för och nackdelar med studiens 

metodval belyses. Kapitlet avslutas med förslag till vidare undersökning.  

7.1 Studiens syfte 

Studiens syfte var att undersöka pedagogens roll i relationsskapande möten för barn i behov 

av särskilt stöd i förskoleklass, i synnerhet barn som har ett utagerande beteende. Utifrån att 

undersöka, bearbeta och analysera åtta vetenskapliga artiklar syftade föreliggande studie att 

besvara frågan: Vilka pedagogiska strategier kan bidra till att öka graden av inklusion av 

barn med ett utagerande beteende i både socialt samspel och i didaktiska situationer? För att 

fördjupa och få svar på ytterligare frågor som uppstod i bearbetandet av delstudie I 

genomfördes en intervju med huvudsakligt syfte att besvara frågan: Vilken är pedagogens roll 

i relationsskapande möten och hur blir detta synligt i arbetet med barn som har ett 

utagerande beteende?  

7.2 Studiens resultat 

Resultatet av föreliggande studies första del visar att det finns pedagogiska strategier som kan 

bidra till ökad inklusion av barn med utagerande beteende, i både socialt samspel och i 

didaktiska situationer. Dessa strategier skulle kunna ses som produkter av den medvetne, 

intuitive och engagerade pedagogens arbete. Resultatet av studiens andra del visar att 

pedagogens förhållningssätt, arbetssätt, människosyn och bemötande är av stor betydelse i de 

relationsskapande möten som bidrar till barns känsla av delaktighet, meningsskapande, 

utveckling och lärande. Då pedagogens roll framkommit som central för både inklusion och 

relationsskapande möten är det i huvudsak denna, i förhållande till barn med ett utagerande 

beteendes behov, som kommer att behandlas i diskussionen. 

7.2.1 Barnets behov och pedagogens roll 

Tidigare studier (Skolverket, 2011) visar att elever med ett utagerande beteende inte får 

adekvat stöd på grund av att skolan sällan har tid eller möjlighet att analysera vad elevens 

beteende är ett uttryck för. Studier visar att en central svårighet för lärare är att inkludera 
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elever i behov av särskilt stöd i både didaktiska situationer och i socialt samspel (a.a.). Barn 

med utagerande beteendeproblem är sällan lyckliga, de känner sig ofta missförstådda och är 

ständigt beredda att ta strid mot en oförstående omgivning (Socialstyrelsen, 2010). För att ett 

barn med utagerande beteende ska känna sig delaktigt på samma premisser som andra barn 

krävs att barnet får hjälp av de vuxna som finns runt barnet.  

I ett inkluderande synsätt innebär möjligheter till delaktighet för alla barn att samtliga 

aktiviteter anpassas efter barnens olika behov i olika situationer. De strategier som 

framkommit i resultatet av föreliggande studies första del bör ses som förslag till nya 

tankesätt i arbetet med barn som har ett utagerande beteende. För att någon form av strategi 

för att inkludera barn med ett utagerande beteende i socialt samspel och i lärande ska ha 

positiv inverkan, måste själva strategin utgå från vad just varje specifikt barn är i behov av. 

Detta föranleder frågan: Vad är det då barn med ett utagerande beteende behöver och hur kan 

skolan möta och tillgodose dessa barns behov? 

I min tolkning av föreliggande studies resultat och analys handlar barn med utagerande 

beteendes största behov om att få ta del av relationsskapande möten och om att bli delaktig i 

en trygg, förstående och accepterande gemenskap. Detta överensstämmer med vad 

Socialstyrelsen anser vara skyddsfaktorer mot utanförskap för barn med ett utagerande 

beteende; att tillhöra en välfungerande kamratgrupp inom vilken barnet kan utveckla sina 

intressen (Socialstyrelsen, 2010). Resultatet av studiens andra del visar att relationsskapande 

möten, både mellan vuxna och barn och barnen sinsemellan, är betydelsefulla för att alla barn 

ska känna delaktighet i både socialt samspel och i sitt eget lärande. Relationsskapande handlar 

om mer än att ha bra kompisar, det handlar om relationer mellan vuxna, mellan vuxna och 

barn och mellan barnet och dess miljö. För att denna utgångspunkt för relationsskapande 

möten ska bildas krävs att vuxna arbetar aktivt och medvetet med just detta. Även tidigare 

forskning (Nilholm & Alm, 2010, Alexandersson, 2011, Mooij & Smeets, 2009) visar att 

relationer är nödvändiga för att aktiviteter i skolan ska kännas meningsfulla. I en relationell 

pedagogik utgörs lärandets plattform utgörs av äkta, autentiska relationer och möten mellan 

människor och det är genom dessa som pedagogiska verksamheters mål nås (Aspelin, 2005). 

Själva kärnan i den pedagogiska aktiviteten i ett relationellt perspektiv är relationen mellan 

lärare och elev (Aspelin, 2005). Pedagogens roll i relationsskapandet handlar om att vara 

själsligt närvarande, ha förmåga att lyssna, ha tilltro till barnets förmågor, kunna bygga upp en 

tillit och en ömsesidighet för att kunna vägleda barnet i dess utveckling och lärande. 
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Barn med ett utagerande beteende har behov av att bli sedda, bekräftade och uppmuntrade för 

det de lyckas med. I resultatet framkommer att ett positivt, stödjande, respektfullt och 

uppmuntrande bemötande där pedagogen visar en tilltro till barnets förmågor kan bidra till att 

öka barnets intresse och motivation till både lärande och social delaktighet (Humphrey, 2009, 

Sava, 2000, Hendley, 2007). I en relationell pedagogik anses fundamentet för en människas 

liv tillsammans med andra människor, vara att bli bekräftad av andra människor, så som man 

är och för vad man kan bli, och att med sina medfödda förmågor på samma sätt bekräftar sina 

medmänniskor (Buber, 1996). I äkta, autentiska möten ser läraren barnet, förbehållslöst, vilket 

kan betyda att någon ser barnet för första gången. För att kunna se och möta barnet behöver 

pedagogen känna självtillit och ha förmåga till själslig närvaro i en Jag-Du relation med 

barnet. Att bli synlig för någon innebär att finnas och att bli betydelsefull i mötet med denna 

andra människa. Att få känna att man lyckas och bli bekräftad för det man gör bra kan 

innebära oerhört mycket för ett barn med ett utagerande beteendes självkänsla, självtillit och 

utveckling av själv-ansvar.   

 

Ett annat behov som barn med ett utagerande beteende har, och som kan utläsas genom 

föreliggande studie, är att slippa känna sig avvikande, onormalt eller utpekat. För att möta 

detta behov måste olikheter ses som tillgångar på ett naturligt sätt. Detta stämmer överens 

med vad tidigare forskning skriver angående ett inkluderande arbetssätt; för att alla barn ska 

känna delaktighet krävs att pedagogen har en förmåga att se barns olikheter som tillgångar 

(Nilholm & Alm, 2010, Mooij & Smeets, 2009, Göransson & Nilholm, 2011). Den vuxnes 

roll för att möta detta behov är att vara en accepterande och förstående förebild som lyfter 

fram likheter och olikheter, i ett klimat där olika åsikter är tillåtna, och ser hela gruppens 

möjligheter till att utvecklas till en social enhet där man visar förståelse, empati och omsorg 

om varandra. Att tolka barnets behov i detta perspektiv, innebär att miljön anpassas efter 

barnets behov, snarare än tvärtom, vilket även kännetecknar ett inkluderande arbetssätt 

(Egelund, Haug & Persson, 2006). När skolan finner det svårt att hantera elevers olikheter 

används särskiljande lösningar för att hantera elever som anses alltför avvikande. Särskiljande 

lösningar som små undervisningsgrupper är enligt forskningen fortfarande vanliga 

(Skolverket, 2011), vilket tyder på att olika kommuner och skolor hanterar barn i behov av 

särskilt stöd på olika sätt. 

Ytterligare ett behov hos barn med ett utagerande beteende som blivit synligt genom 

föreliggande studie är att uppgifter, struktur, miljö och pedagogik anpassas efter de olika 
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barnens olika förutsättningar. Att individanpassa uppgifter och aktiviteter för att öka barns 

motivation till att lära och en delaktighet i sitt eget lärande stöds av tidigare forskning 

(Leatherman & Niemeyer, 2005, DuPaul m.fl, 2011, Mooij & Smeets, 2011). Även i 

läroplanen för grundskolan står att det finns olika vägar att nå målen, varpå utbildningen 

aldrig utformas lika för alla (Skolverket, 2011). När det finns olika vägar att nå de mål som 

ska uppfyllas är det pedagogen eller läraren som väljer vilka vägar som är tillgängliga för 

enskilda elever. Lärarens förhållningssätt, arbetssätt och kompetens får en central betydelse 

för den individuella anpassningen av undervisningen. Ett individanpassat lärande kan 

innebära att barn med utagerande beteende lyckas med sina uppgifter och blir accepterad som 

del av en gemenskap samtidigt som alla andra barn i gruppen får sina lärandebehov 

tillgodosedda. Det som alltså kan vara livsnödvändigt för ett barn, kan samtidigt gynna alla 

elever. Denna teori stöds även av Tideman m.fl, (2004).  

Barn med ett utagerande beteende har behov av att få möjlighet att lära, utifrån ett 

kunskapsstoff som berör, tillsammans med andra, där diskussion, interaktion och olika åsikter 

uppskattas. Lärande sker inte om kunskapsstoffet inte berör eleven, skriver Aspelin (2005). Är 

uppgifterna och aktiviteterna däremot hämtade från barnets närliggande verklighet, baserade 

på ämnen som barnet finner spännande, utmanande och intressanta, blir barnets behov 

tillgodosedda. I relation till andra barn, i en samlärande, accepterande miljö kan barnets behov 

mötas om tillfällen till diskussion och interaktion ges. Kommunikation där pedagogen hjälper 

till att visa vägen är en betydelsefull strategi för delaktighet vilket även stöds av tidigare 

forskning (Hendley, 2007 och Nilholm & Alm, 2010). Att kommunicera innebär även att föra 

dialog och att lära sig att visa hänsyn och respekt för den som talar. Om olika åsikter ska 

uppskattas måste eleverna ibland få bryta mot humana ordningar. I tolkningen av Martin 

Bubers relationsfilosofi framkommer att äkta, relationsskapande möten även kan uppstå när 

elever bryter mot de normer som finns. Detta för att förhållandet mellan pedagog och elev är 

dynamiskt och motsättningar är naturliga inom den relationella pedagogiken (Aspelin, 2005). 

Barn med ett utagerande beteende behöver känna att de får stöd, vägledning och vägvisning 

när det behövs. Detta handlar inte enbart om att barnet ska få utveckla en trygghet i relationer 

och i miljön, att vuxna sätter gränser, är tydliga med vilka regler som gäller eller fostrar när 

det behövs. Vägvisning handlar även om att ge barnet inflytande i sin egen process i både 

lärande och socialt samspel. Att ge barnet inflytande innebär även att visa förtroende, vilket 

kan utveckla förmågan till att barnet tar ansvar för sina egna handlingar. Elevinflytande är en 

betydelsefull faktor i ett inkluderande arbetssätt, vilket även forskning visar (Alexandersson, 
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2011, DuPaul.m.fl, 2011). I den relationella pedagogiken är pedagogen vägvisare. 

Pedagogens roll att locka fram, förlita sig på och utnyttja de inneboende krafter som finns i 

varje unik individ, både i sig själv och i andra (Aspelin, 2005). 

Det finns fler behov barn med ett utagerande beteende har än de som tagits upp i denna 

diskussion, men det sista behov som tas upp här, är behovet av att vuxna kring barnet 

samarbetar och samverkar, för att öka möjligheterna till att barnet blir delaktigt i både socialt 

samspel och i sitt eget lärande. Att samverkan är betydelsefullt för ett barns delaktighet stöds 

av tidigare forskning (Fenty, m.fl, 2008, Hendley, 2007, Nilholm & Alm, 2010, Sava, 2000, 

DuPaul, m.fl, 2011). Samverkan innebär en bra, ärlig, respektfull med föräldrar utan att 

skuldbelägga dessa. Samverkan innebär även att skapa samarbete med kollegor, skolledning 

och andra instanser för att alla ska arbeta för det enskilda barnets bästa, och för att barnets 

behov ska bli tillgodosedda. 

7.2.2 Avslutande reflektioner 

Genom denna studie har mina ögon främst öppnats för betydelsen av relationer i skolan, både 

mellan vuxna och barn och barnen sinsemellan. Att bli synlig för andra människor stärker 

vem jag är, det handlar om att få känna sig betydelsefull och om att livet blir meningsfullt. Att 

skapa relationer i klassrummet innebär något mer än att bara se varje individ, det handlar om 

att låta barnet bli till. När jag som vuxen ser barnet blir barnet synligt. Min roll som pedagog 

är i detta avseende betydligt viktigare än vad jag hade anat före denna studie genomfördes.  

Det finns flera ytterligare faktorer som bidrar till graden av inklusion och möjliggörandet av 

relationsskapande möten förutom de som tagits upp i föreliggande studie; barngruppens 

storlek, antalet elever med funktionsnedsättningar i en och samma klass, den ökade 

diagnostiseringen av elever och vilka resurser som finns tillgängliga i skolan. Vilken påverkan 

dessa faktorer har i förhållande till föreliggande studies resultat kan spekuleras i. Dagens stora 

barngrupper och små resurser kan tänkas påverka ambitionen att skapa en skola för alla, i ett 

negativt avseende. Det är tänkbart att den resursknappa skolan påverkar lärares 

förhållningssätt till inklusion av elever i behov av särskilt stöd och bidrar till att inklusion av 

elever i behov av särskilt stöd blir en central svårighet för lärare. I detta avseende finns en 

diskrepans både mellan styrdokument och verklighet och mellan föreliggande studies resultat 

i förhållande till den vardagliga pedagogiken och lärares resurser och kapacitet i grundskolan. 
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7.3 Studiens metod 

I denna studie användes två olika metoder för besvarandet av syfte och frågeställningar. 

Metoden är ett redskap för att besvara enskilda frågeställningar och metoden måste alltid 

utvärderas utifrån sin ändamålsenlighet i besvarandet av frågeställningarna (Bjereld, Demker 

& Hinnfors, 2009). I första delen av studien gjordes en litteraturstudie för att eftersöka 

forskning om strategier för inklusion av barn med utagerande beteende i både socialt samspel 

och i didaktiska situationer. Fördelarna med att använda litteraturstudie som metod, i 

synnerhet då materialet var forskningsartiklar, var att det sammanställda materialet grundades 

på just forskning inom ämnet vilket bidrar till att höja studiens tillförlitlighet. En annan fördel 

med att använda litteraturstudie som metod är att det finns ett stort utbud av publicerat 

forskningsmaterial vilket underlättar datainsamlingen.   

Nackdelarna med att använda litteraturstudie som metod var att vissa artiklar utelämnades på 

grund av att de endast nämnde ett fåtal av de kodord som användes i analysen, vilket kan 

innebära att denna studie gått miste om ytterligare strategier för inklusion av barn med ett 

utagerande beteende. Genom att läsa artiklarna ur endast ett perspektiv har andra faktorer som 

påverkar graden av inklusion och möjliggörandet av relationsskapande möten, som till 

exempel betydelsen av barngruppens storlek, uteslutits. Att läsa och bearbeta vetenskapliga 

artiklar är tidskrävande vilket kan ses som en nackdel, samt att det kan ha uppstått en viss 

språklig diskrepans i översättandet av artiklarna som minskar tillförlitligheten något. 

Anledningen till valet av litteraturstudie som metod var min förförståelse för ämnet och 

vetskapen om att det fanns gott om forskningsartiklar inom det valda området. Att ha litteratur 

studie som metod har gynnat resultatets giltighet då en mängd varierande strategier för 

inklusion blivit synliga, genom att granska forskning, som kanske inte hade framkommit i till 

exempel en intervju eller i en enkät.  

  

För att få svar på frågor som uppstod i bearbetandet av delstudie I bestämdes att en intervju 

skulle genomföras. Fördelarna och anledningen till valet av att använda intervju som metod i 

studiens andra del var att få möjlighet att få djupare, mer dynamiska svar på studiens syfte och 

frågeställning än vad som kunde ges genom litteraturstudien. Det hade varit fördelaktigt för 

studiens tillförlitlighet om fler än en respondent hade använts. Trots detta hade intervjun stark 

påverkan på studiens resultat då respondenten kunde besvara frågor utifrån studiens teoretiska 

inramning på ett djupare plan än vad de vetenskapliga artiklarna kunde göra. 
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I stort kan sägas att valet av att använda två olika metoder har varit till belåtenhet i 

besvarandet av studiens syfte och frågeställning. Resultatet som framkommit i föreliggande 

studie kan ses som en ideologisk målsättning och det didaktiska värdet i studien kan ses som 

bestå i möjligheter till reflektion kring den egna yrkesrollen hos pedagoger inom skola och 

förskola.  
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8. Vidare undersökning 

Resultatet av föreliggande studie visar tendenser till att enskilda pedagoger är betydelsefulla 

både i relationsskapande möten och i inklusions-processen i grundskolan. För att skapa 

inkluderande skolsystem behövs mer än vad enskilda pedagoger kan åstadkomma. Betydelsen 

av kommunledares och skolledningars uppfattningar om elever i behov av särskilt stöd och 

begrepp som inklusion, delaktighet och demokrati skulle därför vara relevanta för en 

helhetssyn av hur skapandet av en skola där alla passar in ska bli möjligt. 
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Bilaga I: Missivbrev 

 

Högskolan i Gävle, datum 

 

Till dig pedagog som arbetar med barn i behov av särskilt stöd i förskoleklass 

Uppdraget som pedagog i förskoleklass innebär att vi ska ta tillvara på barns olikheter och 

arbeta utifrån barnens förutsättningar och behov. Målet med förskoleklassen är att alla barn 

ska vara väl förberedda att börja skolan. Forskning visar tendenser till att barn och elever i 

behov av särskilt stöd hamnar utanför i socialt samspel och lärande. Ett långt utanförskap har 

visat sig vara skadligt för människors psykosociala hälsa, vilket gör detta ämne angeläget ur 

ett samhällsperspektiv. 

Denna studie syftar till att utforska vad pedagoger i förskoleklass kan göra för att alla barn ska 

känna sig delaktiga och inkluderade. Genom att intervjua pedagoger i förskoleklass är min 

förhoppning att finna pedagogiska strategier för inklusion som kan gynna barn som har ett 

utagerande beteende.  

Jag kommer att göra kvalitativa intervjuer med pedagoger i förskoleklass, och därför vänder 

jag mig till dig. Intervjuerna beräknas ta ca 45-60 minuter och kommer med ditt samtycke att 

spelas in. Materialet kommer enbart att användas för detta ändamål och de intervjuade 

kommer inte att kunna identifieras. Resultatet av denna studie kommer att publiceras i DIVA 

(Digitala Vetenskapliga Arkivet), som är ett öppet arkiv vid Högskolan i Gävle, där man kan 

söka efter forskningspublikationer och studentuppsatser. Ert deltagande är frivilligt och kan 

när som helst avbrytas. Efter intervjun är jag tacksam om jag får kontakta er igen om behovet 

finns för komplettering.  

 

Har ni några frågor före eller efter intervjun är ni välkomna att kontakta mig på: 

 

Cecilia Engström: plu09cem@student.hig.se eller 070-688 8381. 

 

 

Handledare för examensarbetet är Universitetslektor Lisbeth Claeson, Högskolan i Gävle. 

 

 

 

Härmed bekräftar jag att jag läst och godkänt villkoren för denna intervju:  

 

 

_________________________________________________________ 

Ort och datum 

 

_________________________________________________________ 

Deltagarens underskrift  
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Bilaga II: Intervjufrågor 
 

Bakgrundsfråga 

Kan du berätta kortfattat om din utbildning och yrkesbakgrund?  
Vad innebär begreppet barn i behov av särskilt stöd för dig? 

 

 Pedagogens roll för inklusion och delaktighet av alla barn 

 

Vilken är din pedagogiska ambition i mötet med barn i behov av särskilt stöd? 

 

Anser du att utagerande barn är i behov av särskilt stöd? I så fall, vilket stöd behöver de? 

 

En generell kunskap är att alla barn är olika, hur kan du arbeta för att ta tillvara på barns 

olikheter under skoltid?  

 

Vill du beskriva ditt förhållningssätt för speciellt oroliga och utåtagerande barn?  

 
Beskriv hur du skapar ett tryggt, tydligt och positivt klimat i klassrummet?  

Beskriv hur du i klassrummet arbetar för att skapa en accepterande atmosfär? 

 

 Inklusion i socialt samspel och i didaktiska situationer 
 

På vilket vis kan du som pedagog skapa situationer där alla barn känner att de lyckas? 

Vad har du för specifika strategier för att inkludera utagerande barn i lärandesituationer?  

Hur bemöter du barn med utagerande beteende som inte får vara med i leken med kamrater? 

Kommer du att tänka på några specifika strategier som kan inkludera barn med utagerande 

beteende i socialt samspel? 

 

 Det äkta autentiska mötet med barnet och föräldrarna 
 

Att möta barnet på dess nivå, vad innebär detta enligt din uppfattning? 

Vilken betydelse har relationen mellan lärare och barn för barns utveckling och lärande? 

Hur skapar du som pedagog tillfällen för ett äkta, autentiskt samtal/dialog med barn i behov 

av särskilt stöd? Vilken betydelse kan denna kontakt ha för barnet, enligt din uppfattning? 

Berätta hur du gör för att bygga upp en äkta relation till barn i behov av särskilt stöd. 

Hur kan du som pedagog bidra till att skapa inkluderande möten mellan barn? Hur skapas 

goda relationer mellan barn i klassrummet och på skolgården? Ge gärna exempel. 
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 Samverkan med föräldrar, mellan kollegor och med andra instanser 

  

Vill du berätta hur ett bra samarbete med föräldrarna är när det finns en speciell problematik kring 

barnet? 

Hur bör föräldrarna bli bemötta som har ett barn med utagerande beteende i kontakt med 

skolans personal?  

 
Vilken är din uppfattning om betydelsen av arbetslagets samverkan och stöd i ditt arbete med 

utagerande barn?  

 

 Avslutning  

 

Finns det något du vill tillägga som känns viktigt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd? 

Finns det något som känns angeläget i arbetet med utagerande barn som du vill tillägga? 

Annat som känns angeläget?  

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 


