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Abstrakt 
 
Syftet med rapporten var att studera ungdomsledares och lärares arbetsmetoder och 
förhållningssätt gentemot ungdomar som uppvisar ett avvikande beteende. Detta med 
avseende på om det var strukturerat eller ostrukturerat. Vår studie var av kvalitativ karaktär 
och fyra lärare och fyra ledare intervjuades. Intervju underlaget lämnades ut i förväg och med 
detta förfaringssätt ville vi att de skulle vara välförberedda innan själva intervjun. Det som 
framkom av vårt resultat var att lärarna har ett mer strukturerat förhållningssätt gentemot 
ungdomar med koncentrationssvårigheter än vad ledarna har. Ledarna i sin tur uppvisar ett 
mer strukturerat arbetssätt gentemot de passiva ungdomarna. Resultatet visade även att alla de 
intervjuade ansåg att det är viktigt att arbeta med ungdomarnas självkänsla och att stärka dem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
 
Vi vill tacka alla lärare och ledare som gjort det möjligt för oss att genomföra denna rapport. 
Ett tack även till vår vetenskapliga handledare Steffan Lind som givit många goda råd. 
 
 
 
 
Skellefteå, den 17 december, 2004. 
 
 
Marica Johansson  Berit Kemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inledning 
 
I dag ska skolans vardag genomsyras av värdegrunden som bland annat innebär lika värde, 
jämställdhet, individens frihet och integritet och solidaritet med svaga och utsatta. Utifrån 
våra egna erfarenheter av skolan tror vi att detta inte alltid efterlevs. Det vi främst tänker på är 
att individen och dess behov kan komma i skymundan för att gruppen som helhet ska fungera. 
Det har kommit många larmrapporter om att unga mår dåligt och har problem. Med tanke på 
detta blev vi intresserade av hur ledare och lärare möter unga som har ett avvikande beteende. 
 

Bakgrund 
 

Förankring i styrdokument  
 
I Läroplanen för det obligatoriska och frivilliga skolväsendet 1994, i värdegrunden och 
skolans uppdrag, står följande att läsa: 
• ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.” (Lpo, s. 10, Lpf  
     38) 
• ”Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten.” (Lpo, 
    s. 9) 
• ”Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en  

varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer.” (Lpo, s. 12) 
 
Skolan ska, enligt läroplanen, aktivt och medvetet främja flickor och pojkars lika rätt och 
möjligheter. Det sätt på vilket pojkar och flickor bemöts i skolan, och de krav och 
förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma vad som är kvinnligt och manligt. Skolan 
har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för eleverna 
att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. 
 
Holmqvist och Kassfeldt (2003) menar att vi lever i en föränderlig värld och att skolan måste 
följa med utvecklingen. Det pratas om flexibilitet och social kompetens men de ifrågasätter 
hur det bemöts i skolan. De menar att dagens undervisning inte överensstämmer med 
läroplanens instruktioner i vissa avseenden. Läroplanens riktlinjer är att pedagogerna ska utgå 
ifrån varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Författarna 
upplever att individualiseringen inte ges tillräckligt stor plats och därmed minskar 
möjligheterna till att få fram det som fungerar bäst hos varje elev. 
 

Teorier kring avvikande beteenden 
 
Det finns tre olika teorier som beskriver upphovet till avvikande beteenden. Dessa är 
strukturella-, interpersonella- och intrapsykiska teorier. 

Strukturella teorier 
 
De strukturella teorierna baseras på att sociala avvikelser orsakas av faktorer i samhället. Vad 
som uppfattas som avvikande eller normalt menar Hilte (1996) är en social konstruktion som 
förändras över tid. Sociala avvikelser som orsakas av faktorer i samhället är att växa upp i en 
avvikande miljö, att ha ett avvikande beteende eller att tillhöra en avvikande grupp. Andra 
orsaker kan vara att bli utslagen, hamna i en marginalsituation eller påverkan av att det sociala 
nätverket försvagas.   
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Cederblad (2001) visar på vilka konsekvenser det får att växa upp i en avvikande miljö. 
Studier har gjorts av olika slummiljöer i USA och Mellanamerika. Modern socialantropologi 
har utifrån dessa studier uppmärksammat ett speciellt levnadssätt som de kallar 
fattigdomskultur. Kännetecknande för fattigdomskulturen är att långsiktig planering inte 
förekommer, matriarkat råder och att männen har en undanskymd ofta tillfällig närvaro i en 
familj. Känslor och drifter får ohämmat utlopp medan den verbala förmågan är bristfällig. I 
Sverige finns liknande familjemönster bland familjer med stora sociala problem. 
 
Vilka konsekvenser som ett avvikande beteende kan få beskrivs av Cederblad (2001). Barn 
som inte klarar att leva upp till de krav samhället ställer på dem i en viss ålder benämns som 
”primärt avvikande”. Känslan av att vara avvikande förstärks om barnet placeras i en grupp 
med andra avvikande och blir därigenom även ”sekundärt avvikande”. Denna 
utstötningsprocess kan ytterligare förstärkas om barnet begår asociala handlingar som att 
stjäla eller vandalisera. Andra faktorer som kan leda till asocial identifiering är om barnet 
placeras i fosterhem eller på behandlingshem. 
 
En orsak till sociala problem kan enligt Cederblad (2001) vara att tillhöra en avvikande grupp. 
Rollen som avvikande kan tilldelas barnet av omgivningen, såtillvida om barnets föräldrar ses 
som avvikande. Är barnets föräldrar till exempel kriminella, alkoholister eller narkomaner 
löper också barnet större risk än andra barn att bemötas negativt av omgivningen. Även 
Gillberg och Hellgren (1990) påtalar att alkoholism, narkotikaproblem, höghusmiljö och 
bristande sociala nätverk är en orsak till de många fallen av barnpsykiatriska problem i 
storstäderna. 
 
I primitiva samhällen menar Cederblad (2001) kan de flesta individerna fylla en meningsfull 
uppgift. Utslagningen av människor ökar i takt med ett samhälles teknologiska utveckling. 
Uppgifterna i teknologiska samhällen är i högre grad specialiserade och kräver långa 
teoretiska utbildningar och vissa förmågor som exempelvis begåvning, stresstålighet och 
uthållighet. För många människor hänger känslan av att utföra ett meningsfullt arbete ihop 
med en god självkänsla och upplevelsen av att vara accepterad. I riskzonen för utanförskap 
finns bland andra skoltrötta och arbetslösa ungdomar. Bertolani & Andersson (1998) 
beskriver den förändrade synen på människan värde. De menar att människans värde har gått 
ifrån att ha varit ett resultat av dennes levnadsvisdom till att mätas i mängden kunskap i 
förhållande till den teknologiska utvecklingen. 
 
Cederblad (2001) skriver om att individer kan hamna i en marginalsituation. Det kan handla 
om vissa människor som har en mellanställning vilket kan skapa lojalitetskonflikter och en 
osäkerhet i fråga om grupptillhörighet. Hon exemplifierar med den situation som en 
invandrare hamnar i. Invandrare upplever ofta en mellanställning mellan sin gamla kultur och 
det nya landets förhållanden. Gillberg & Hellgren (1990) menar att barn och ungdomar som är 
andragenerationsinvandrare är överrepresenterade bland elever som är utagerande. 
Anledningen till deras utsatta situation är enligt författarna att de ofta känner främlingskap, 
rotlöshet, ensamhet, språksvårigheter och de har ofta konflikter med sina föräldrar. 
 

Upplösning av sociala nätverk 
 
Maltén (2003) talar om det individualiserade samhället. Tidigare, i det industriella samhället 
värderades samhällets värderingar och referensramar högt. Eleverna var passiva konsumenter  
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av en statisk oföränderlig kunskap. Dagens samhälle som bland annat innefattar snabba 
förändringar, krav på flexibilitet och självständighet, internationalisering, ställer större krav på 
eleverna att vara aktiva. Cederblad (2001) påpekar att en effekt av att samhället blivit mer 
teknologiskt utvecklat är att en stor del av befolkningen flyttat från landsbygden in till 
städerna. Följden har blivit att släkt- och vänskapsbanden försvagats. Bertolani & Andersson 
(1998) lyfter fram att tidigare var flergenerationsfamiljen vanligast och i dagens samhälle är 
det kärnfamiljen och enföräldersfamiljen. De påtalar att den vetenskapliga och teknologiska 
utvecklingen har ökat isoleringen mellan individerna, ökat segregeringen mellan olika grupper 
och medfört en ökning av svårigheter i de nära relationerna. Cederblad (2001) påpekar att 
familjer idag tar en större del av påfrestningarna de utsätts för själva än tidigare då släktingar 
och vänner i högre grad fanns tillgängliga för till exempel barnpassning. Inte bara de praktiska 
påfrestningarna är större utan också intellektuellt och känslomässigt finns färre personer i den 
nära släkt eller vänskapskretsen att tillgå. Landin och Hellström (2001) uppmärksammar 
också avsaknaden av en flergenerationsfamilj. Den gav en större socialt och känslomässigt 
engagemang och mer uppmärksamhet än vad dagens kärnfamilj eller ensamstående föräldrar 
har möjlighet att ge. Cederblad (2001) menar att det visar sig att barn till ensamstående 
föräldrar, styvföräldrar och adoptivfamiljer är överrepresenterade bland de barnpsykiatriska 
patienterna. I städerna och landsbygden har folkomflyttningarna påverkat barnen. Både i 
städerna, i form av stora barngrupper och på landsbygden, där det istället är brist på jämnåriga 
kamrater, har folkomflyttningarna orsakat problem.  
 

Interpersonella teorier 
 
Liljegren (2000) menar att samspelet mellan människor påverkar det som händer inom 
människor. Speciellt familjens samspelsmönster påverkar individen. Med detta synsätt kan 
mentala problem förklaras med att det finns problem i den sociala miljön. Cederblad (2001) 
beskriver familjen som ett system. Utvecklar någon av familjemedlemmarna något slag av 
symtom är det ett tecken på att något inte är som det ska inom familjen. För att lösa 
symtombärarens problem måste enligt denna teori, hela familjen involveras. Nedan beskrivs 
fem olika typer av familjestrukturer varav fyra som ofta är förekommande när barn uppvisar 
olika psykiska symtom. 
 

Olika familjestrukturer 
 
Cederblad (2001) och Liljegren (2000) beskriver att den flexibla familjestrukturen 
karaktäriseras av närhet och värme. Inom familjen tillåts även individualitet och 
självständighet. Med lagom stöd och lagom krav sker en utveckling till ökad kompetens och 
en förmåga att kontrollera sig själv och att lösa problem. För att familjen ska fungera som 
system måste det finnas vissa regler för hur medlemmarna får bete sig. Tydlighet i rollerna 
krävs också vilket innebär att medlemmarna ska veta vad som förväntas av föräldrarna, 
syskonen och barnet själv. På så sätt skapas mening och sammanhang när gruppidentitet finns 
samtidigt som alla har sin roll. Rollerna får inte vara statiska utan flexibilitet krävs vid behov, 
exempelvis när barnen blir äldre eller någon blir sjuk. I en sådan familj finns både stabilitet 
och förmåga till förändring. 
 
En annan familjestruktur som beskrivs av Cederblad (2001), är det rigida familjesystemet. 
Reglerna är hårda och klara för hur familjemedlemmarna ska bete sig. För mycket struktur  
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förhindrar en smidig anpassning vid förändringar. Föräldrarna utövar ett auktoritärt ledarskap, 
speciellt fadern. Individualitet och självständighet uppmuntras inte. Följden kan bli 
stressymtom och krisreaktioner hos barnen vid förändringar. Den kaotiska familjen menar 
Cederblad (2001) kännetecknas av för lite struktur, vilket kan leda till att barnen får 
inkonsekventa förebilder. Barnen kan uppvisa svårigheter med att fungera i sociala 
sammanhang. Utmärkande för den frikopplade familjen är enligt Cederblad (2001) att det i 
familjen finns en brist på närhet och lojalitet, självständigheten är utpräglad. Barn kan uppvisa 
symtom i form av att odisciplinerat, omoget och bli egocentriska. Cederblad (2001) beskriver 
det som är kännetecknande för den insnärjda familjen. I en sådan familj är medlemmarna 
starkt beroende av varandra. Medlemmarna är omhändertagande och ger varandra stöd och 
uppmärksamhet. Barnen i sådana familjestrukturer kan ha svårt att utveckla självständighet.  

Barnet i störda familjestrukturer 
 
Det finns förhållanden inom familjestrukturer som, enligt Cederblad (2001), påverkar och 
belastar barnet. Barnet kan nämligen fungera som ”åskledare” för spänningar som finns 
mellan föräldrarna. Liljegren (2000) beskriver att när det finns en spänning och en dålig 
kommunikation mellan två personer tenderar de ofta att involvera en tredje person. I en familj 
blir vanligtvis något av barnen den tredje personen. 
 
Cederblad (2001) och Liljegren (2000) beskriver en typ av familjestruktur men använder olika 
beteckningar, triangelbildning och hoppande lojaliteter. Det innebär att föräldrarna har 
problem och försöker vinna över barnet på sin sida. Barnet hamnar i en lojalitetskonflikt. 
Liljegren menar att den oro och splittring barnet upplever när föräldrarna ger motsägelsefulla 
budskap kan visa sig på olika sätt. Barnet kan agera utåt för att testa gränser, accepteras inte 
detta beteende inom familjen kan barnet istället agera inåt. Vid ett inåtagerande beteende kan 
barnet bli mer inneslutet i sig själv. 
 
Familjetypen stabil koalition beskrivs av Cederblad (2001) och Liljegren (2000) som en 
koalition över generationsgränsen. Barnet har i en sådan familj en överstark bindning till den 
ena föräldern och en svag bindning till den andra föräldern. Liljegren förklarar att barnet kan 
få ett överdrivet starkt stöd från den ena föräldern som gör att barnet behandlar andra barn och 
vuxna nedlåtande. Föräldrarna kan också agera på ett sätt att den ena sätter gränser och krav 
och den andra kompenserar genom att vara alltför tillåtande och snäll. Följden kan bli att 
barnet känner sig förvirrat. Barnet kan i vissa sammanhang uppvisa ett moget och 
ansvarstagande beteende och i andra sammanhang bete sig omoget och oansvarigt. Bristen på 
konsekvent gränssättning och en motstridig maktposition mellan barn och vuxna kan leda till 
att barnet blir svårstyrt både i hemmet och på skolan.  
 
En familjetyp kallar Cederblad (2001) att attackera patienten. Föräldrarna har en fördömande 
attityd och barnet blir syndabock för familjens problem. I ett sådant fall, beskriver Liljegren 
(2000), att föräldrarna överdriver sin oro eller har en förebrående uppmärksamhet på barnets 
tankar, känslor och handlingar, istället för att ta itu med sina egna bekymmer. Barn i sin tur är 
väldig känsliga för hur deras föräldrar mår. Denna ömsesidiga överinvolvering kan leda till att 
barnet börjar visa utagerande symtom, de busar bråkar, skolkar, sniffar och snattar.  
 
Cederblad (2001) beskriver en familjetyp där föräldrarna förenas i omvårdnaden av ett 
lidande barn. Barnet överbeskyddas och under ytan finns en dåligt fungerande relation mellan 
föräldrarna. Symtom som barnet kan uppvisa är psykosomatiska.  
 

4 



I de två förstnämnda familjetyperna, menar Cederblad (2001), blir barnet en ersättare för de 
brister och besvikelser som finns mellan föräldrarna. I de två sistnämnda familjestrukturerna, 
blir barnets symtom en möjlighet för föräldrarna att förneka och dölja sina egna problem. 

Arv och miljö 
 
Enligt Cederblad (2001) har många studier gjorts under 1980- och 1990-talet av samspelet 
mellan genetiska faktorer och miljöfaktorer. Slutsatser som dragits från dessa studier är att 
ungefär hälften av personlighetsdragen beror på arvet och resten beror av miljöfaktorer. 
Wiking (1991) menar att intelligens, språk och tänkande är relativt oberoende av 
uppväxtmiljön. Däremot är uthållighet, koncentrationsförmåga, minne, förmåga till överblick 
och planering påverkbar av uppväxtmiljön. Barn och ungdomar med psykosociala störningar 
har ofta problem med de senare funktionerna. Cederblad (2001) anser att även aggressivitet 
och ungdomsasocialitet tycks bero på miljön. Vidare påpekas att studier även har gjorts på om 
skillnader i uppfostran har betydelse för barnets psykologiska utveckling och reaktioner. En 
studie visade att barn som varit psykologiskt närmast modern hade en bättre psykologisk 
anpassning än sina syskon. Det visade sig även att barn som upplevt mera kontroll och mindre 
värme och kärlek än sina syskon, hade mer ångest och depressiva symtom. Barn som upplevt 
mera inkonsekvent eller hårdhänt gränssättning visade mer asocialt beteende. Ytterligare en 
annan studie har visat att skillnaden uttrycken för kärlek, uppskattning, kritik och så vidare 
mellan syskon i en familj, har större betydelse för deras utveckling än till exempel mängden 
beröm jämfört med andra familjer. Forskaren Ringbäck Weitoft (2004) menar i sin avhandling 
att växa upp i ett ensamförälderhushåll verkar innebära mer än fördubblad risk för psykisk 
sjukdom, självmord/självmordsförsök eller missbruk. Även Gillberg och Hellgren (1990) 
hävdar att barn som har sociala beteendestörningar ofta kommer från en enförälderfamilj. 
 
Östgård-Ybrandt (2004) skriver i sin avhandling att det viktigaste för att man i tonåren ska ha 
en positiv självbild är att man har haft en mamma som har visat kärlek och omsorg och en 
pappa som har stått för gränssättning. En sådan kombination ger en positiv självbild och 
bidrar till att ”vaccinera” ungdomen mot svårare psykiska problem som aggressivitet, 
nedstämdhet och kriminalitet. En negativ självbild och föräldrabild återfinns hos ungdomar 
med psykologiska och sociala problem. En av slutsatserna som Östgård-Ybrandt drar är att 
det är mycket viktigt att ge barn och ungdomar en positiv självbild. Alla vuxna som finns i 
sammanhang där barnet vistas, i familjen, i skolan och i fritidsverksamhet behöver 
gemensamt hjälpas åt för att bidra till att barnet/ungdomen ser positivt på sig själv.  
 

Intrapsykiska teorier 
 
Teoretiker har olika utgångspunkter för hur sociala problem uppkommer och vilka faktorer 
som är avgörande för det mänskliga beteendet. Gemensamt för de teoretiker som ansluter sig 
till de intrapsykiska teorierna är att de fokuserar på att de sociala problemen utgår från 
individen. Cronlund (1998) presenterar fyra psykologiska perspektiv på orsaker till 
människans beteenden. 

Psykologiska perspektiv 
 
Behaviorismen (behaviour = beteende) är en inriktning inom psykologin. Enligt  
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behaviorismen är endast det synliga beteendet intressant att studera och de är inlärda och styrs 
av miljön. Ärftliga faktorer finns men de kan inte påverkas och de spelar en obetydlig roll. 
Behaviorismen inriktar sig endast på det som vetenskapligt kan studeras. Sann vetenskap kan 
bara grunda sig på det som kan observeras, räknas och mätas. B.F Skinner står för den mest 
omfattande teoribildningen inom behaviorismen och en stor del av sina teorier om mänskligt 
beteende grundade han på de olika experiment han gjorde på råttor. Han var övertygad om att 
allt mänskligt beteende kan styras med hjälp av förstärkning och därmed också förutsägas.  
 
Den humanistiska psykologin kom som en reaktion mot behaviorismens och psykoanalysens 
sätt att förklara mänskliga beteenden. Den humanistiska psykologin består av en mängd 
teorier men det gemensamma för dem är att skilja djur från människor. Människan kan 
uppfatta och tolka situationer och utifrån det fatta egna beslut. För att kunna förstå individens 
inre liv och upplevelser är det viktigt att förstå människans beteende, känslor och tankar. 
Teorin menar också att människan har en möjlighet att förändra och ta ansvar för sitt eget liv 
och att det finns en stark drivkraft för att utnyttja alla resurser som människan är utrustad 
med. Den mänskliga godheten tror den humanistiska psykologin är inneboende i människan. 
 
Forskarna som är inriktade mot det biologiska perspektivet förklarar det mänskliga psyket 
med hjälp av hjärnans funktionssätt och ämnesomsättning, kemiska processer i nervsystemet, 
hormoner och ärftlighet. Det huvudsakliga intresset ägnas åt det centrala nervsystemet som 
består av hjärnan och ryggmärgen och forskarna menar att hjärnan är ett komplicerat organ 
och har en stor betydelse för människans psyke.  
 
Det psykodynamiska perspektivet omfattar många teorier som skiljer sig något från varandra. 
Dessa teorier menar att de mänskliga beteendena kan förklaras med att det uppstår konflikter i 
samband med behovstillfredsställelse. Gemensamt för teorierna är att de har sina rötter i 
Freuds psykoanalys. 
 

Skillnader och likheter mellan de olika perspektiven 
 
Det finns fler olikheter än likheter mellan perspektiven, teoretikerna ser på människan på 
olika sätt. Det biologiska och humanistiska perspektivet har mest gemensamt då man menar 
att det är hjärnan och människans egen vilja som styr. Känslor och hormoner kan likställas då 
det är hormoner som kan styra hur vi mår och hur vi visar känslor. Psykoanalysen och 
behaviorismen är inne på att det är miljön som styr, men de har olika åsikter om när miljön 
har betydelse. Olikheterna är många på grund av att de grundläggande synsätten på 
människorna är stora. Ärftlighet, miljö och det biologiska synsättet är de största skillnaderna 
mellan perspektiven. 
 

Fyra teoretiker 
 
De fyra teoretikerna Sigmund Freud, Erik H. Erikson, Ivan Pavlov och B. F. Skinner ansluter 
sig till de intrapsykiska teorierna. De anser att de sociala problemen utgår från individen, men 
deras synsätt skiljer sig åt i fråga om deras vetenskapliga utgångspunkter. 

Sigmund Freud 
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Freud beskrivs av Cronlund (1998) och Egeberg (1999) som den som grundade 
psykoanalysen. Han tydde sig till den naturvetenskapliga traditionen och trodde på 
lagbundenhet. En viktig princip är den psykiska determinismen som betyder att allt är bestämt 
av tidigare orsaker och att våra handlingar aldrig är tillfälligheter eller styrda av slumpen. Allt 
mänskligt beteende har en mening och förklaring och det styrs av våra erfarenheter och 
omedvetna känslor och konflikter. Ett typiskt drag i Freuds tankar är betydelsen av det 
omedvetna och att vi alla är präglade av vår barndom. Den tidiga utvecklingen är oerhört 
betydelsefull för vårt psyke och vår framtid. 
 
Enligt Cronlund (1998) och Egeberg (1999) delade Freud in psyket i tre strukturer som han 
kallade detet (id), jaget (ego), och överjaget (superego). Strukturerna har olika uppgifter att 
fylla och de utvecklas efter varandra i den tidiga barndomen. 
Detet - är den primitiva och kaotiska delen i psyket och står för våra drifter, behov och 
impulser. Hos det nyfödda barnet finns bara detet och fungerar enligt den så kallade 
lustprincipen. Att vilja ha en omedelbar tillfredställelse ligger i det nyfödda barnets natur och 
om det skulle vara så för alla människor oavsett ålder skulle vi leva i ett kaotiskt samhälle, där 
djungelns lag skulle råda.  
 
Överjaget - står för samvetet, moralen, normer och ideal. Detta växer sakta fram under 
barndomen och är fullt utvecklat i sex års ålder. Våra föräldrar uppfostrar oss efter deras 
värderingar och normer och lär oss vad som är rätt och fel, bra och dåligt. Samhällets moral 
och normer förmedlas till oss av föräldrarna och självidealet, hur vi borde och skulle vilja 
vara är också utformat utifrån föräldrars värderingar och önskemål. Överjaget spärrar vägen 
för detet och ett för strängt överjag kan förhindra behovstillfredsställelsen. 
 
Jaget - När vi föds finns det endast en början till jagfunktioner. Jaget utvecklas som mest vid 
två – tre års ålder och börjar dela utrymmet med detet. Precis som detet präglas jaget av 
förnuft och rationalitet och målet är att få behovstillfredsställelse. Jagets uppgift är att stå för 
sinnen, minnet, motoriken, tänkandet, språket och verklighetsprövningen (förmågan att skilja 
mellan verklighet, fantasier och drömmar). En annan viktig uppgift som jaget har är att medla 
mellan detet och överjaget. När de psykiska strukturerna, först detet, sedan jaget och överjaget 
är utvecklade hos barnet är grunden till dess personlighet lagd. Freud anser att den viktigaste 
utvecklingen sker före sex års ålder. 
 
Enligt Egeberg (1999) är samspelet mellan detet, jaget och överjaget betydelsefullt för hur 
konflikter, besvikelser och utmaningar löses av individen. För att individen ska kunna lösa 
sina problem på bästa sätt ska jaget vara den styrande instansen.En av de första teorierna som 
Freud presenterade var, enligt Cronlund (1998), om det omedvetnas påverkan på psyket. 
Freud menar att vi inte är medvetna om mer än en liten del av de psykiska processerna som 
styr oss.Det medvetna består av känslor, tankar, sinnesintryck, handlingar och upplevelser vi 
är medvetna om just för tillfället. Det förmedvetna är det som inte finns i det medvetna just nu 
men som kan plockas fram med litet tid och ansträngning. Våra erfarenheter och kunskaper 
finns i det förmedvetna och som i stora drag motsvarar minnet. Däremot finns inte alla 
minnen i det förmedvetna. Det omedvetna är enligt Freud den del som dominerar 
personligheten. Där finns upplevelser, konflikter, minnen och känslor som vi inte har tillgång 
till. Här finns upplevelser från våran tidigare barndom som vi då inte kunde sortera. 
 
Det omedvetna består till stor del av sådant som vi inte orkar ha i det medvetna för att det är 
för tungt och smärtsamt. Allt måste passera det förmedvetna innan det blir omedvetet eller  
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medvetet. Freud ansåg att vi har censur det vill säga starka spärrar för innehållet i det 
omedvetna. Censuren finns mellan det omedvetna och det förmedvetna. Målet med 
psykoanalysteorin som Freud utvecklade, var att få fram det omedvetna till det medvetna. På 
så sätt kan individen få insikt i sina problem och därmed kunna bearbeta dem. Psykets 
uppbyggnad såg Freud på två sätt och dessa två kompletterar varandra. Det mesta som pågår i 
jaget hör till det medvetna och förmedvetna, men det finns även en omedveten del i jaget. 
Överjaget har en medveten och förmedveten del medan hela detet är omedvetet. 
 
Freuds topografiska modell, teorin om det omedvetnas påverkan på psyket. 
 
                      Det medvetna 
 
                      Det förmedvetna                                       Censur 
 
                     Det omedvetna 
 
Figur 1. Freuds typografiska modell 
 

Erik H. Erikson 
 
Cronlund (1998) och Egeberg (1999) skriver om Erik Homburger Eriksons teori om 
utveckling, som är en vidareutveckling av Freuds teori. Erikson ansåg att Freuds teori om 
barns utveckling var riktig men att den bara tog upp en del av utvecklingen. Han ansåg att det 
viktigaste i utvecklingen är samspelet mellan individen och andra människor i den sociala 
miljön och han betonar jagets betydelse i utvecklingen. Erikson menar att under hela livet sker 
en identitetsutveckling. Alla människor går igenom olika utvecklingsperioder som var och en 
har sina speciella problem och kriser, som kan lösas på ett positivt eller negativt sätt. Han 
betraktade varje individ som en del av ett sammanhang medan Freud såg individen separat 
från samhället. Erikson ansåg att beroende på vilket samhälle eller kultur som barnet växte 
upp i, hade stor betydelse för barnets personliga utveckling och dess relation till sin 
omgivning. Teorin som Erikson utvecklade kan även ses som en socialisationsteori som är 
anpassad till det västerländska efterkrigssamhället. I varje ålder kan vi skaffa oss resurser som 
är viktiga för vår anpassning i samhället.  
 

Ivan Pavlov 
 
Den ryske neurofysiologen Ivan Pavlovs teori beskrivs av Cronlund (1998) och Egeberg 
(1999). Pavlov var den som först påvisade den klassiska betingningen (klassiska inlärningen). 
Han gjorde experiment med hundar för att se om och hur han kunde åstadkomma vissa 
beteenden hos dem. Hans forskning har varit mycket användbar då det gäller att förstå och 
förebygga inlärda beteenden och reaktioner även hos människor. Pavlovs mest kända 
experiment var när han fick hunden att utsöndra saliv och dregla när han ringde i en 
ringklocka, två händelser som inte verkade ha något samband med varandra. När hunden kom 
in ställde Pavlov in en matskål och hunden började då utsöndra saliv då han kände doften av 
maten och samtidigt ringde Pavlov i en ringklocka. 
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Hunden upplevde då ett samband mellan maten och ringklockan. Efter ett tag började hunden 
utsöndra saliv när han hörde ringklockan och hunden hade blivit betingad. De begrepp som 
används i samband med klassisk betingning är stimulus och respons.  
 
I fallet med Pavlovs hundar är maten en obetingad stimulus (OBS), salivutsöndringen hos 
hunden en obetingad respons (OBR). Maten väcker en reflexmässig känsloreaktion som är 
naturlig. Hunden lär sig, betingas, att förknippa maten med ringklockan som blir betingad 
stimulus (BS). Reaktionen på betingad stimulus blir i det här fallet salivutsöndringen som nu 
är en betingad respons (BR). Sannolikheten att en betingning ska ske blir större ju mer 
samtidiga obetingade och betingade stimulus som används. Klassisk betingning kommer till 
av en slump och vi kan inte påverka tillkomsten. Reaktionerna som väcks är kroppsliga, 
styrda av det autonoma nervsystemet och kan inte påverkas av viljan. Rädsla och 
obehagskänsla kan ibland uttryckas med hjärtklappning, kallsvettning och yrsel. En del fobier 
(fobi = stark rädsla) är inlärda genom klassisk betingning. Inlärda fobier är ofta enkla fobier 
som till exempel rädsla för begränsade situationer och föremål. Klassisk betingning gäller inte 
bara vid obehagliga situationer utan kan även gälla vid positiva upplevelser men det 
uppmärksammas inte lika mycket. Många av våra beteenden och färdigheter uppstår genom 
instrumentell betingning (inlärning). När vissa beteenden ger positiv utdelning blir det en 
strävan att upprepa dessa medan negativa följder gör att de undviks. Betingningen kallas 
instrumentell för att vissa instrument eller redskap behövs för att inlärningen ska ske. Vid den 
klassiska betingningen är individen passiv men i den instrumentella betingningen är individen 
aktiv. Individen kan genom handling påverka inlärningen och det krävs motivation för att 
inlärning ska komma till stånd.  
 

B. F. Skinner 
 
Inlärningspsykologen Burrhus Fredric Skinner var, enligt Cronlund (1998) och Egeberg 
(1999), en framstående förespråkare för det behavioristiska synsättet och han var övertygad 
om att allt mänskligt beteende kunde styras med hjälp av förstärkning och därmed också 
förutsägas. Skinner blev, enligt Egeberg (1999), inspirerade av Pavlovs teori och även han 
gjorde olika försök på djur med syfte att ta reda på orsakerna till olika beteenden. Både 
Cronlund (1998) och Egeberg (1999) beskriver Skinners olika förstärkningsformer. Positiv 
förstärkning (eller belöning) menar Skinner ökar sannolikheten för att ett beteende skall 
upprepas. Vad som används som positiv förstärkning beror på situationen och personen men 
det kan vara bra betyg eller i arbetslivet en höjd lön. Ett beteende behöver inte förstärkas varje 
gång för att inlärningen ska fungera men den måste upprepas tillräckligt ofta. Kommer den 
positiva förstärkningen bara sporadiskt kallas den partiell förstärkning. Partiell förstärkning 
förekommer ofta vid spel då vinsten bara kommer då och då. Men då chansen att vinna finns 
kvar vill inte spelaren sluta för det finns hela tiden en möjlighet att vinna. Att den positiva 
förstärkningen bara kommer sällan ökar spänningen och därför är sådana inlärda beteenden 
mycket motståndskraftiga mot utsläckning. Negativ förstärkning minskar sannolikheten för att 
ett beteende ska upprepas. Ett negativt beteende leder som oftast till obehagliga reaktioner hos 
omgivningen. Om det negativa beteendet upphör och erfarenheterna blir positiva då strävar vi 
efter att undvika det negativa. Bestraffning syftar till att minska förekomsten av ett beteende 
och få det att upphöra. Vid bestraffning finns inga alternativa vägar och ibland kan det 
eliminera beteenden som är önskvärda. När man använder sig av förstärkning vill man aktivt 
forma en individ och att använda detta vid barnuppfostran är enligt den behavioristiska synen 
helt acceptabelt.  
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Skillnader och likheter mellan de olika teoretikerna 
 
Det finns många skillnader och en del likheter i de olika teoretikernas sätt att framställa olika 
beteenden som människan har. Freud och Erikson har liknande teorier och i och med att 
Erikson har vidareutvecklat många av Freuds teorier har de två en naturlig koppling till 
varandra. Skinner och Pavlov är däremot intressanta att jämföra. De har båda gjort en mängd 
experiment på råttor och hundar för att komma fram till individers olika beteenden. Pavlov 
pratar om betingning och Skinner om förstärkning. Tittar man närmare på dessa två är inte 
skillnaden speciellt stor. De har arbetat fram ungefär samma resultat om människans 
beteenden men benämningarna är olika.  
 

Ungdomar och pedagoger i skolan 
 
Pojkar och flickor mognar i olika takt och i allmänhet kommer flickor i puberteten två år 
tidigare menar författaren Steenberg (1997). Språk utvecklingen och den sociala mognaden 
kommer också tidigare och pojkar och flickor griper sig an ämnesområden från olika 
synvinklar. Pojkar kan ofta överskatta sin förmåga och kan visa stark stress när tilltron inte 
visar sig svara mot verkliga resultat medan flickor visar mindre tilltro till den egna förmågan. 
Gillberg och Hellgren (1990) menar att de flesta undersökningar visar att pojkar är aktivare, 
aggressivare och bråkigare än flickor. Anledningen påstås vara hormonella skillnader, 
kulturell påverkan, könsrollsmönster och kroppsbyggnad.  
 
En del skolor har enligt Steenberg (1997) provat att undervisa pojkar och flickor var för sig 
för att lyfta fram flickorna. Författaren menar att det är fel att göra på det sättet bara för att 
pojkar är mer stökiga och tar större fysisk och verbal plats än flickorna. Det finns inga belägg 
för att undervisningen blir bättre för flickorna på grund av särundervisningen. På grundskolan 
är det inte rätt väg att gå genom att ha särundervisning utan det ökar bara 
jämställdshetsproblematiken som vi har i samhället. 
 
Idag är elever i allmänhet enligt Steenberg (1997) frispråkiga men det är i de tidiga tonåren 
som flickor löper störst risk att tystna eller att göra sig osynliga. Det gäller som pedagog att 
vara uppmärksam på förändringen och vad den står för. Tysta flickor har i genomsnitt bra 
betyg och gör bra ifrån sig på skriftliga prov varför pedagogen inte heller uppmärksammar 
dessa. De här flickorna har ofta en väldigt dålig självkänsla och det är viktigt att 
uppmärksamma de eftersom de löper risk att senare utveckla ett avvikande beteende i form av 
sociala fobier. Flickor som är öppet aggressiva och uppkäftiga får inte heller glömmas bort. 
Det finns anledning till att fundera hur vi ska bemöta dessa starkt utagerande flickor. 
 
Fossen (2001) påpekar att ska det talas om begrepp som struktur och gränsdragning i samband 
med pedagogik bör tankekraft ägnas åt material, uppgifter och i vilket sammanhang de 
presenteras.  
 

”En av pedagogikens viktigaste och svåraste uppgifter och mål är att anpassa material 
och situation så att de tillsammans skapar ett så lämpligt pedagogiskt program som 
möjligt för det individuella barnet med dess speciella behov och möjligheter”. (Fossen, 
s.181) 
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Författaren påtalar att elever i skolan bör ställas inför krav och uppgifter som de kan se som 
en utmaning, men som de ska kunna klara av. Wiking (1991) menar att det till en början är av 
betydelse att ge små uppgifter, då kan barnet känna att det gör hellre lite för mycket än lite för 
lite. Fossen (2001) påpekar att det som främjar ett barns utveckling kan hämma och blockera 
ett annat barn. Wiking (1991) menar att det är ett handikapp för de ungdomar som inte kan 
uttrycka sig i ord. Dessa ungdomar använder ett utagerande sätt för att kommunicera med 
omgivningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Figuren visar hur ett negativt beteende kan yttra sig hos utagerande barn. Reagerar 
inte omgivningen finns risken att barn och ungdomar fastnar i ett negativt mönster för all 
framtid. (Wiking 1991 s. 5) 
 
Fossen (2001) påtalar att har ett barn eller en grupp fastnat i vissa former av lek eller material, 
kan det finnas något i situationen som blockerar. Det kan bero på problem som är speciella för 
barnet eller gruppen. Men det kan också bero på det pedagogiska förhållningssättet och 
uppgifterna är alltför strukturerade eller ostrukturerade. Bland både yngre och äldre elever, 
understryker Fossen, är det tydligt att ostrukturerat material, oklara gränser och förväntningar 
från de vuxna snabbt kan leda till okontrollerat beteende. Många barn har upplever problem 
med ostrukturerade situationer och material. Fossen poängterar att för många valmöjligheter 
och alltför ostrukturerade situationer tenderar att hämma inlärning och utlevelse hos många 
elever. Hon påtalar att ju mer ostrukturerad en situation är, exempelvis många valmöjligheter 
eller stora barngrupper, desto mer strukturerat bör materialet vara. Många barn upplever krav- 
och gränssättning som ett tecken på respekt från pedagogen, menar Wiking (1991), de känner 
att deras arbete värdesätts. Både Fossen och Wiking anser att för att kunna hjälpa barn med 
utagerande beteende krävs att en nära relation byggs upp. 

Elevers uppfattning om arbetssätt och undervisning 
 
I rapporten "Nationella utvärderingen av grundskolan 2003” presenteras bland annat elevers 
uppfattning om arbetssätt och undervisning. 
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Elever i årskurs 9 har i de nationella undersökningarna 1992, 1995 och 2003 ombetts ta 
ställning till hur ofta olika arbetssätt används. 
 
Elever i årskurs 9 har tagit ställning till hur ofta arbetssättet ”läraren pratar och ställer frågor, 
enskilda elever svarar” förekommer. Diagrammet nedan visar att det traditionella, 
strukturerade undervisningssättet - att läraren leder lektionen, pratar och ställer frågor medan 
eleverna lyssnar och svarar - verkar ha minskat under den senaste tioårsperioden. 
 

 
 

Figur 3. Diagrammet visar andelen elever, som under 1992, 1995 och 2003, uppger att 
lärarna pratar och ställer frågor, enskilda elever svarar. 
 
Vidare har elever i årskurs 9 har tagit ställning till hur ofta arbetssättet ”eleverna arbetar var 
för sig” förekommer. Diagrammet nedan visar att det enskilda arbetet verkar ha ökat.  
 
 

 
 

Figur 4. Diagrammet visar andelen elever som uppger att eleverna arbetar var för sig under 
åren 1992, 1995 och 2003. 
 

Gruppen 
 
Landin och Hellström (2001) anser att i grupper där det finns individer med psykiska eller 
fysiska handikapp är det extra viktigt att ha kunskap om grupprocesser, för att kunna utöva ett 
bra ledarskap. Författarna beskriver en metod som används inom försvarets ledarutbildningar, 
den s.k. FIRO-teorin (Fundamental Interpersonal Relationship Orientation; grundläggande 
mellanmänsklig relationsorientering). Teorin delar in grupprocessen i tre stadier, som 
benämns: tillhörandefasen, rollsökningsfasen och samhörighetsfasen. Enligt FIRO-teorin bör  
ledaren styra på ett tydligt sätt i början. Klara regler och mål ger tryggare gruppmedlemmar.  
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När gruppen kommer in i konfliktfasen, bör olika uppfattningar få komma till uttryck, så att 
alla ska kunna känna att det är meningsfullt att arbeta i gruppen. Fortsatt tydlighet i regler och 
mål, samtidigt som gruppen tränas och handleds i att ta större ansvar. Om/när gruppen 
kommer till samhörighetsfasen bör ledarskapet vara en blandning auktoritärt och delegerande. 
Fossen (2001) tar upp att en bra pedagogik ska medföra att elevens mognad, beteende och 
kunskaper vidareutvecklas. Hon menar att skolans mål måste vara att anpassa förhållandena 
så att det passar hela gruppen. Hon tycker att de bäst fungerande och mogna barnen måste 
finna sig i fler gränser än de behöver för att gruppen som helhet ska fungera.. För pedagogen 
är det, enligt Wiking, viktigt att ge positiv uppmärksamhet, annars finns risken att en 
förstärkning av deras redan negativa självbilder sker. 
 

Skolbarns hälsa 
 
Statens folkhälsoinstituts har sammanställt en rapport kallad ”Skolbarns hälsovanor 2001/02” 
Den bygger på uppgifter insamlade från 11-, 13- och 15-åringar under 2001 och i vissa delar 
jämförs den insamlade informationen med tidigare gjorda undersökningar. Undersökningen 
äger sedan 1985/86 rum vart fjärde år. 
 
Rapporten uppger att psykiska besvär och allmänt välbefinnande försämras med stigande 
ålder och att skillnaden mellan pojkar och flickor ökar med åldern. Flickorna trivs i mindre 
utsträckning med livet än pojkarna i alla åldrarna. Denna skillnad, påpekas i rapporten, har 
blivit mer märkbar under åren 1985–2001 då framför allt 15-åringarna och de 13-åriga 
flickornas trivsel minskat. I rapporten påtalas att nedstämdhet, nervositet och irritation ökar 
med åldern bland flickorna, medan det inte finns några skillnader bland pojkarna i de olika 
åldrarna. I alla åldersgrupper har andelen som anger att de känner sig nere och är irriterade 
eller på dåligt humör har ökat hos både pojkar och flickor. Enligt rapporten finns det 
betydande sociala skillnader bland barn och ungdomar när det gäller hälsa. I genomsnitt är de 
fysiska hälsoproblemen 60 procent vanligare bland socialt mindre gynnade barn jämfört med 
mer gynnade. Psykiska problem är 70 procent vanligare i den socialt mindre gynnade 
gruppen.  
 

 
 
Figur 5. Figuren visar andelen pojkar och flickor som har angett att de trivs mycket bra ”med 
livet i stort sett just nu” åren 1985–2001. Flickorna trivs i mindre utsträckning med livet än 
pojkarna. Flickornas trivsel har drastiskt försämrats under dessa år.  
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Avvikande beteende 
 
Det finns många definitioner på barn och ungdomar som uppvisar beteenden som inte 
accepteras i sociala sammanhang. Gillberg och Hellgren (1990) använder benämningen 
sociala beteendestörningar. De menar att det är ett beteende som stör individens och 
omgivningens sociala liv. Beteendet kännetecknas, enligt författarna, av aggressivitet, 
koncentrationsproblem, överdriven självhävdelse och olydnad. Ett annat vanligt 
förekommande symtom är att personen blir tystlåten.  
 
En ojämn personlighetsutveckling är enligt Fossen (1979) kännetecknande för barn med ett 
avvikande beteende. Frustrationströskeln är låg och de kräver omedelbar 
behovstillfredsställelse. Känslor, impulser och inre spänning omsätts i aktivitet. I vissa 
situationer kan dessa barns beteende, handlingar, känslor och tankar förefalla omogna i 
förhållande till andra i samma ålder. I andra situationer, i vardagliga sammanhang, med små 
krav och klara gränser är uppträdandet moget. Fossen (1979) uppger att 
försvarsmekanismerna hos dessa barn är svaga och de upplever snabbt ångest och aggression. 
Följden blir att de känner sig osäkra eller missförstådda och reagerar på ett sätt som för 
omgivningen är obegripligt. Barn med avvikande beteenden använder ofta ett aggressivt 
uppförande som försvar. Dessa barn har svårt att rätta sig efter regler och förväntningar. De är 
rastlösa och hamnar ofta i konflikter som gör att de isoleras, och de har svårt att skapa 
varaktiga kontakter och nära relationer.  
 
Hos äldre barn med avvikande beteenden är det, enligt Fossen (1979) vanligt med brister i 
moraluppfattningen, kombinerat med tendenser till asociala och antisociala handlingar. Även 
att sätta in och värdera sina handlingars konsekvenser har de svårt för, därför kan de verka 
egocentriska och nästan hänsynslösa i sitt beteende. Vissa barn har en utpräglat misstrogen, 
avvisande och misstänksam inställning till omgivningen. Andra har en väldigt okritisk 
inställning till främlingar och gör ingen skillnad i sitt uppträdande mellan obekanta och 
bekanta människor. Det sistnämnda förekommer vanligtvis bland barn som vuxit upp på 
någon institution eller varit med om många och instabila bindningar i tidig ålder. Ett sådant 
uppträdande kan felaktigt tolkas som tillit, men är inte som det ska vara. Personer som barnet 
känner väl kan de vilja byt ut mot nya och okända som kan erbjuda bättre möjligheter eller 
utnyttjas på något annat sätt. 
 
Enligt Gillberg och Hellgren (1990) finns olika faktorer som påverkar familjer med barn som 
har ett avvikande beteende. Vanligt förekommande familjefaktorer är separationer, 
ekonomiska svårigheter, ensamstående föräldrar, missbruk och upprepade flyttningar. 
Framför allt är det en uppfostran med oklara gränser och känslomässiga svängningar från 
föräldern/vårdnadshavaren sida, som kan ge upphov till sociala beteendestörningar. Även 
Wiking (1991) betonar gränssättandets och förhållningssättets betydelse för att barnet ska 
känna trygghet i sig själv och tillit till andra människor.  
 

Syfte 
 
Vårt syfte är att beskriva ungdomsledares och lärares arbetsmetoder och förhållningssätt 
gentemot ungdomar som uppvisar ett avvikande beteende. 
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Precisering  
 

• Med avvikande beteende menar vi ett beteende som inte accepteras i sociala sammanhang. 
• Arbetsmetoder: elevers olika behov av struktur, både i fråga om arbetsmetoder 
   och material. Med struktur menar vi genomtänkta och planerade arbetsmetoder och  
   material. 
• Förhållningssätt: hur ledare och lärare bemöter och stöttar ungdomarna. Med struktur menar  
   vi i detta fall tydlighet och gränssättning gentemot ungdomarna. 
• Ungdomar: från 13 –18 år. 
 

Avgränsning 
 
Vi har begränsat oss till att ta reda på om deras arbetsmetoder och förhållningssätt är 
strukturerade eller ostrukturerade.  
 

Metod 
 

Informationshämtande metoder  
 
I vårt arbete har vi att använt en kvalitativ ansats. Det har vi gjort eftersom vi tyckte att det 
passade vårt syfte bäst. Patel och Davidsson (1994) förklarar vad beteckningarna 
”kvantitativt” och ”kvalitativt” står för. Begreppen syftar till hur man väljer att bearbeta och 
analysera den insamlade informationen. Kvalitativ forskning använder sig av verbala 
analysmetoder som vanligtvis inte kan generaliseras, den ger kunskap om sociala processer. 
Vi har som Holme och Solvang (1997) föreslår valt vår metod utifrån vår 
problemformulering. Ofta kombineras de olika tillvägagångssätten. Patel och Davidsson 
(1994) menar att kvantitativa metoder är lämpliga när vi söker svar på frågor som var? och 
hur? Handlar problemet däremot om att tolka och förstå till exempel människors upplevelser 
är den kvalitativa metoden bättre. 
 
Patel och Davidsson (1994) beskriver intervjumetoden. Intervjuer kan utföras personligen 
eller via telefonsamtal, vi valde att utföra intervjuerna personligen. Beträffande utformningen 
av frågor för intervjuer påpekas att utformningen och den inbördes ordningen noga bör tänkas 
igenom, detta kallas standardisering. Författarna menar också att frågornas strukturering, fasta 
svarsalternativ eller öppna frågor, bör ägnas åtanke eftersom det sedan får betydelse för hur 
datan bearbetas och analyseras. Ely m.fl. (1993) beskriver skillnaden mellan informella och 
formella intervjuer. Skillnaden menar hon är att de informella intervjuerna vanligen inte är så 
planerade som de formella.  
 
Patel och Davidsson (1994) påpekar att information som ska ges före intervjun är syftet med 
intervjun och hur individens bidrag kommer att användas. Vi planerade och konstruerade två 
öppna frågor och efter det tillfrågades intervjupersonerna om dem ville medverka i en 
intervju. Vid en intervju poängteras vikten av att lyssna och visa den intervjuade intresse för 
att skapa en bra relation som leder till motivation att besvara frågorna. Svenning (2003) 
påtalar ett problem som kan uppstå vid kvalitativa studier, nämligen att den egna analysen 
uteblir och att de intervjuade anses ha de rätta svaren. Detta har vi tänkt på när vi analyserade  
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och tolkade vår data.Vid våra litteraturstudier har vi uppmärksammat ett problem, begreppet 
psykisk sjukdom har förändrats. Vi har funnit att en uppdelning skett till många fler 
benämningar, exempelvis avvikande beteende, karaktärsstörning, depression, 
personlighetsstörning, psykosomatiska sjukdomar etc. Det försvårade vårt arbete med 
rapporten då det blev svårt att jämföra material över tid.  

Undersökningsgrupp 
 
Sammanlagt intervjuades åtta personer, fyra ledare och fyra lärare. Vi valde att intervjua både 
ideella ledare och lärare för att vi vill ta reda på vilka skillnader och likheter som finns mellan 
dessa gruppers förhållningssätt och arbetsmetoder. Målet med detta var att ta reda på om deras 
arbetssätt och förhållningssätt är strukturerade eller ostrukturerade. Det tyckte vi var 
intressant därför att de ser ungdomarna i olika situationer, skolan som är obligatorisk och 
fritiden som är frivillig. De intervjuade valdes med tanke på att de skulle ha några års 
erfarenheter med arbete med ungdomar.  

Genomförande 
 
I vår rapport har vi undersökt ledares och lärares förhållningssätt och arbetsmetoder gentemot 
ungdomar med symtom på personlighetsstörningar. Detta med avsikt att ta reda på om de var 
strukturerade eller ostrukturerade. En triangulering är enligt Svenning (2003) i många fall 
värdefullt att göra för att belysa en fråga från olika håll och komma fram till en trovärdig 
slutsats baserat på flera olika källor. Enkäter och observationer kunde ha tillfört värdefull 
information, men med avseende på vårt syfte och tiden vi hade till förfogande valde vi 
intervjumetoden.  
 
Vi har konstruerat en fyrfältsmodell som innefattar förhållningssätt, arbetsmetoder och 
strukturerat eller ostrukturerat upplägg av de föregående kategorierna. Fyrfältsmodellen har 
använts vid konstruktionen av fallbeskrivningarna, analysen av intervjuerna och vid 
tolkningen av intervjuerna.  
 

Förhållningssätt 
 

      
   S O   
 
Arbetsmetoder S  S 
 
  O     
                                    
      
  S = strukturerat  O = ostrukturerat 

                                                      Figur 6. Fyrfältsmodell 
 
De två fallbeskrivningarna (bilaga 1) skrevs medvetet kortfattat. Detta för att inte styra de 
intervjuades tankegångar. Vi valde att konstruera två fall med vårt syfte i åtanke, ett fall med 
en okoncentrerad och motoriskt aktiv ungdom och ett annat med en passiv och mentalt 
frånvarande ungdom. Anledningen till att det blev två ytterligheter var att se hur dem jobbar  
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med fall där skillnaden i beteendet är stort och ta reda på om de jobbar på olika sätt med 
dessa. Vi uppgav ålder och kön i fallbeskrivningarna därför att de lättare skulle kunna 
realisera dessa fall och anknyta till sina egna erfarenheter och föreställningar. Till fallen 
skrevs två frågor som vi baserat på syftet. Dessa två frågor handlade om hur de bemöter dessa 
elever och vilka arbetsmetoder de använder sig av. Vi begränsade oss till två öppna frågor, för 
att vi ville att de skulle känna att de kunde prata fritt. Hade vi haft fler frågor var vi rädda att 
vi skulle ha styrt dem till vissa svar.  
 
Åtta personer intervjuades och med det tyckte vi oss ha ett rimligt stort material med tanke på 
tidsramen för rapporten. Dessa personer tillfrågades per mail och telefon och i samband med 
detta förklarade vi vilka vi var och syftet med intervjuerna. Efter att dessa givit klartecken till 
att medverka i en intervju skickades intervjuunderlaget till dem per mail. Med detta 
förfaringssätt ville vi att de skulle vara väl förberedda innan själva intervjun så att de hunnit 
sätta sig in i fallen och frågorna. De tillfrågade ombads även att återkomma med en tidpunkt 
för intervju när de hunnit förbereda sig och hade tid. Vi delade upp intervjuerna, så att en 
ansvarade för ledarna och den andra för lärarna. Anledningen till detta var att vi då kunde 
lägga fokus på antigen ledarrollen eller lärarrollen. Skulle vi varit två som intervjuat så kunde 
intervjupersonen fått en känsla av att vara i underläge. Nackdelen med att vara ensam som 
intervjuare är att följdfrågorna kan bli färre än om vi varit två. Vi försökte att få den 
intervjuade att utveckla sina svar rörande våra frågeställningar. Detta gjorde vi på så sätt att vi 
ställde frågor som: - Kan du berätta mer om…, - Hur menar du då? etc. Vid intervjuerna 
(bilaga 2) användes bandspelare, därför att vi skulle kunna koncentrera oss på samtalet. Efter 
varje fråga sammanfattade vi det som sagts, eftersom att vi ville undvika missförstånd. 
Bearbetningen av intervjuresultatet har gjorts i tre steg. Först en enskild sammanställning av 
datan i löpande text, som sedan skickades till de intervjuade för att de skulle läsa igenom och 
kontrollera att vi uppfattat dem rätt. Detta gjordes dels för vår egen del, för att få korrekta 
sammanställningar och dels för att de intervjuade har rätt att granska det vi skrivit utifrån 
deras svar. Därefter gjorde vi en gemensam analys av intervjuerna, baserat på vår 
analysmodell. Slutligen gjorde vi en tolkning (bilaga 3) av analysen, även i detta moment med 
vår fyrfältsmodell som bas. 
 

Sammanställning och analys 
 
Svenning (2003) menar att det, vid analys av kvalitativ data, är viktigt att tänka på vad som är 
meningen med materialet. Analysarbetet beskrivs som ett tillvägagångssätt där det handlar om 
att hitta mönster och att sortera.  

 
Svenning (2003) hänvisar till Neumans kategorier av principer för metoder för kvalitativ 
analys.  
Däribland återfinns Samstämmighets- och olikhetsmetoden. Samstämmighetsmetoden innebär 
ett sökande efter likheter bland ett olikartat material, som exempel nämns extrema 
jazzmusiker och en grupp narkotikamissbrukare. Det som gör att dessa betraktas som utanför 
är att de bara umgås med likasinnade. Olikhetsmetoden innebär tvärtemot, att söka olikheter 
bland ett likartat material, exempel som nämns är samtliga tonåringar i ett storstadsområde, 
där vissa hamnar i problem och andra klarar sig bra. När vi gjorde sammanställningen och 
analysen av datan använde vi denna metod. Vid analysen av intervjuerna har vi letat mönster 
och delat in materialet utifrån vårt syfte och vår fyrfältsmodell (bilaga 3) 
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Tidsplan 
 
Rapportarbetet påbörjas hösten 2004. Den 24 september, träff med handledare för diskussion 
om valet av rapportämne. Den 27 september påbörjas litteraturstudierna. Den 27 oktober, 
konstruktion av fallbeskrivningar som skickas till handledaren för godkännande. Den 8 
november, träff med handledaren. Intervjupersonerna tillfrågas och intervjuerna påbörjas. 
Första utkastet av rapporten skickat till handledaren, den 1 december. Slutrapporten skickades 
den 17 december. Torsdag den 13 januari 2005 slutseminarium. 
 

Resultat 
 
Vi har intervjuat fyra ungdomsledare och fyra lärare. Intervjuerna baserades på två 
fallbeskrivningar, varav hälften av ledarna och lärarna har svarat utifrån att det handlade om 
killar och den andra hälften att det handlade om tjejer. När vi formulerade de två fallen med 
två tillhörande frågor har vi gjort det utifrån vårt syfte och med vår fyrfältsmodell i åtanke. 
Det ena fallet beskrev en okoncentrerad och motoriskt aktiv 16-åring och det andra fallet en 
mentalt frånvarande passiv ungdom i samma ålder. Vi lämnade ut detta intervjuunderlag 
några dagar innan vi gjorde själva intervjuerna. Med detta förfaringssätt ville vi att de skulle 
vara väl förberedda innan själva intervjun så att de hunnit sätta sig in i fallen och frågorna. 
Syftet med intervjuerna var att ta reda på om deras förhållningssätt och arbetsmetoder är 
strukturerade eller ostrukturerade. Först kommer en redovisning av ledarnas och lärarnas svar, 
därefter en jämförelse mellan de båda grupperna. 

Sammanställning av intervjuerna med ungdomsledare 
 
Av intervjuerna framgick det att ledarna menade att det är viktigt att ha ett positivt bemötande 
gentemot ungdomarna och hälften ansåg att man som ledare måste ifrågasätta sitt ledarskap. 
En ledare menade att det är viktigt att visa ungdomarna respekt och att behandla dem som 
vuxna. De flesta hade mött ungdomar med olika problem och de menade att det är viktigt att 
man observerar dessa. Hur man ska agera gavs det olika förslag på, alltifrån speciellt 
utformade program till gruppstärkande övningar En ungdomsledare sa att det ofta kan vara i 
en fritidssituation som det upptäcks att något inte är som det ska. De flesta arbetade mycket 
med att bygga upp självkänslan hos ungdomarna och de menade att det är viktigt att det finns 
ett samarbete mellan ledarna för att i ett tidigt skede kunna ta tag i de problem som kan 
uppstå. Två av ledarna menade att med varierande övningar och arbete med små grupper blev 
det lättare att synliggöra och lyfta fram de enskilda individerna. Exempelvis brukade en 
ledarelyfta fram dem tystlåtna genom att låta denna svara och tysta ner de andra. 
 
På så sätt fick de mest aktiva lära sig att stå tillbaka och ge utrymme till de som inte är lika 
talföra. En annan brukade låta den tystlåtna göra övningen först för att få känna sig speciell 
och få vara lite ledare med ledaren. På det sättet menade ledaren att ungdomen blev stärkt och 
fick bekräftelse att även hon/han finns. Enskilda instruktioner och enskilda samtal med 
ungdomarna var en annan viktig bit i ledarskapsrollen ansåg de flesta som vi intervjuat.  
 

Sammanställning av intervjuerna med lärare 
 
Samtliga fyra lärare som intervjuades tyckte att det var viktigt att bygga upp elevernas 
självkänsla och att bemöta ungdomarna positivt. En lärare sa ”- Jag försöker att undvika att  
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hamna i det traditionella att ge eleven tillsägelser, vilket säkert skulle påverka den redan 
negativa självbilden”. Uppstår en klassrumssituation där en elevens beteende inte är 
acceptabelt sa majoriteten av lärarna att de först observerade eleven innan de avgjorde hur de 
skulle agera. Alla lärarna var överens om att då en elev uppvisade ett visst beteende behövde 
det inte ha med skolan att göra utan kunde bero på den sociala situationen. Vidare ansåg tre av 
de fyra tillfrågade att det var viktigt att ifrågasätta det egna förhållningssättet gentemot 
eleverna och vilka arbetsmetoder som användes. En lärare sa sig ha funderat över om det kan 
bero på något han/hon gör och om det bara är på hans/hennes lektioner som eleven beter sig 
på ett oacceptabelt sätt. Ett sätt att få svar på sådana här frågor är att det finns ett samarbete 
mellan lärare. Hälften av lärarna säger sig samarbeta på detta sätt. Alla de intervjuade lärarna 
tyckte att det var viktigt att hålla sig ajour med ungdomarnas livssituation därför att 
samhällets villkor har förändrats sedan lärarna själva växte upp. De var också eniga om att 
med en sådan kunskap ser man inte bara individen i skolan utan även i ett 
samhällssammanhang. På det sättet kan läraren få förståelse för eleven och anpassa kraven 
efter elevens förutsättningar.  
 
Att samtala enskilt med eleven när problem uppstår i skolan ansåg alla lärare vara viktigt. De 
menade att detta är betydelsefullt för att eleven ska få förståelse för sitt beteende och vilka 
konsekvenser det får för eleven själv och klassen. Lärarna försökte även ta reda på vad som 
låg bakom elevens beteende. Speciellt för elever som hade koncentrationssvårigheter tyckte 
samtliga lärare att det var viktigt med social träning, varierande arbetsmaterial och olika 
övningar. Som exempel på social träning nämndes gruppstärkande övningar, utvärdering av 
grupparbeten med tanke på roller och hur alla ska bli delaktiga. Små bollar som en motorisk 
orolig elev kan ha i handen vid ett stillasittande moment, musik, pauser, förflyttning i 
klassrummet mellan olika stationer är sätt att variera undervisningen på. En lärare berättade 
att hon hade lagt märke till att det gynnade tillbakadragna elever att ge tid till eftertanke före 
diskussioner. En annan lärare menade att samtalsträning kan hjälpa elever att våga delta i 
diskussioner. Samtliga fyra lärare menade att, det i det första fallet krävdes mycket 
strukturerat arbetssätt då eleven har svårt att koncentrera sig och har ett stort behov av rörelse. 
En av lärarna sa att ”en elev med detta beteende behöver struktur och tydlighet”. En annan 
lärare beskrev att sådana elever behöver korta uppgifter, tydliga förklaringar och 
gränssättning. Två av lärarna nämnde att dessa ungdomar behöver enskilda instruktioner, när 
sådana ges i helklass.  
 

Jämförelse av sammanställningarna mellan lärare och ledare 
 
Vid jämförelsen av intervjuerna mellan ledare och lärare såg vi en klar skillnad på 
arbetssätten. Ledarnas synpunkter skiljde sig åt, de hade fler olika åsikter om förhållningssätt 
och om olika arbetsmetoder som kunde användas. Lärarna hade fler gemensamma åsikter om 
förhållningssätt och vilka arbetsmetoder som kunde användas. Gemensamt för ledarna och 
lärarna var att dem la mer vikt vid att bygga upp ungdomarnas självkänsla och att bemöta 
ungdomarna på ett positivt sätt. Båda grupperna ansåg också att det var viktigt att ha enskilda 
samtal med ungdomarna och kunna se kritiskt på sitt eget ledarskap. Bland ledarna var det fler 
som kände igen det andra fallet med den passiva ungdomen. De hade lättare att förklara sitt 
förhållningssätt och vilka arbetsmetoder de använde sig av. Lärarna hade däremot fler förslag 
och idéer för hur de arbetade med det första fallet där det förekom koncentrationssvårigheter. 
Det andra fallet la lärarna mindre vikt vid och det togs inte upp i lika stor utsträckning i 
intervjuerna. Ledarna lyfte gärna fram de tystlåtna och hade en mer uttänkt strategi. Lärarna  
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nämnde aldrig att de försökte lyfta fram enskilda individer. Arbetsmetoderna skiljde sig 
mellan de två intervjugrupperna. Ledarna gav inga konkreta svar på arbetsmetoderna när det 
gällde det första fallet med ungdomen som hade koncentrationssvårigheter. Både lärare och 
ledare menade att pojkar generellt sett var mer rörliga och hade större problem med 
koncentrationen. I det andra fallet gavs strukturerade förslag på hur enskilda individer kan 
lyftas fram. Lärarna gav konkreta förslag på vilka arbetsmetoder som kan användas med tanke 
på elever som har svårt att koncentrera sig och är motoriskt oroliga. När det gällde det andra 
fallet hade de svårt att ge konkreta förslag på vad som kunde göras. Det var bara en som 
kommenterad genusperspektivet, en ledare, denna menade att det var typiskt flickor att vara 
tyst. Ledarna visade en tendens att vilja lyfta fram ungdomarna, vilket lärarna inte alls gjorde, 
de tänkte mer på hur klassen skulle fungera. Förhållningssättet och arbetsmetoderna i 
förhållande till ungdomarna var strukturerat, men det skiljde sig mellan fallen och de två 
intervjugrupperna. Lärarna hade ett mer strukturerat förhållningssätt mot ungdomar med 
koncentrationssvårigheter. Ledarna däremot uppvisade ett strukturerat arbetssätt mot de 
passiva ungdomarna. 
 
Diskussion 

Pålitlighet och överensstämmelse 
 
Syftet med vårt arbete var att ta reda på hur ungdomsledare och lärare förhåller sig och vilka 
arbetsmetoder de använde gentemot ungdomar som uppvisade ett avvikande beteende. Vi har 
intervjuat fyra ledare och fyra lärare. Med hjälp av fallbeskrivningarna och frågorna till 
intervjupersonerna ville vi ta reda på om dem arbetar strukturerat eller ostrukturerat. 
Intervjumetoden användes därför att vi tyckte att den bäst passade vårt syfte. Vi kunde ha 
använt fler metoder för att öka tillförlitligheten, men med tanke på vårt syfte ansåg vi inte att 
observationsmetoden kunde tillföra vår rapport något. Enkäter kunde ha lämnats ut i förväg, 
för att sedan användas som underlag vid intervjuerna. Med tidsaspekten i åtanke och att 
lärarnas arbetsbörda i slutet av en termin är hög, valde vi bara en metod, intervjumetoden och 
redan vid tillfrågandet upptäckte vi att det var svårt för lärarna att finna utrymme för 
intervjuerna. Vi valde två öppna frågor därför att vi inte ville styra deras svar och för att 
kunna ställa följdfrågor. Orsaken till att vi fick få svar från lärarna på frågan om den 
stillsamma eleven kunde bero på att vi inte var nog uppmärksamma på att utveckla deras svar 
eller att de inte hade några uttänkta arbetsmetoder. Med hjälp av vår fyrfältsmodell har vi 
utifrån syftet konstruerat de två fallen och frågorna. Modellen användes sedan också vid 
tolkningen och analysen av våra data. Vi upplever att vi har fått svar på våra frågor, eftersom 
intervjupersonerna har varit väl förberedda och tagit god tid på sig vid intervjutillfället. 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med rapporten var att studera ungdomsledares och lärares arbetsmetoder och 
förhållningssätt gentemot ungdomar som uppvisar ett avvikande. Detta med avseende på om 
det var strukturerat eller ostrukturerat. Vi tycker att vi har fått en bra inblick i hur lärare och 
ledare arbetar och förhåller sig till ungdomar med personlighetsstörning. Det som framkom av 
vårt resultat var att lärarna hade ett mer strukturerat förhållningssätt gentemot ungdomar med 
koncentrationssvårigheter än vad ledarna hade. Ledarna i sin tur uppvisade ett mer  
strukturerat arbetssätt gentemot de passiva ungdomarna.  
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I läroplanen sägs det att den enskilda individens förutsättningar och behov ska tillgodoses i 
undervisningen. Innehållet och arbetsformerna ska vara varierade och utgå från varje individs 
möjligheter, oavsett kön, med tanke på deras välbefinnande och harmoniska utveckling. Vår 
åsikt är att individualisering förutsätter att det först ska finnas ett väl fungerande gruppklimat, 
även Landin & Hellström (2001) menar att det är viktig att ha kunskap om grupprocesser för 
att lyckas med individanpassningen. Holmqvist och Kassfeldt (2003) ifrågasätter om 
läroplanens instruktioner följs i skolan. Utifrån våra intervjuer av lärarna var det de 
utagerande ungdomarna som gavs en individbaserad undervisning och de möttes av ett 
strukturerat förhållningssätt. I denna fråga skiljde sig lärarna från ledarna som arbetade mer 
individbaserat och strukturerat med de tillbakadragna ungdomarna. Lärarna tog till sig de 
utagerande ungdomarna och ledarna kände mer igen sig i fallet med den tillbakadragna 
ungdomen. Steenberg (1997) menar att de är viktigt att uppmärksamma ungdomar med ett 
tillbakadraget beteende, speciellt flickorna tenderar att glömmas bort i skolan. I intervjuerna 
framkom att ett visst könstänkande finns. Steenberg (1997) menar att det idag finns en 
jämställdhetsproblematik i samhället och skolan som måste uppmärksammas. En av de 
intervjuade nämnde att det var typiskt för flickor att vara tysta och några påpekade att det var 
typiskt för pojkar att vara utagerade och motoriskt oroliga. Samtliga intervjuade har ett 
individtänkande, men ledarna och lärarna arbetade och förhöll sig på olika sätt. Lärarna hade 
mer likartade arbetsmetoder än ledarna. Vi tror att det kan bero på att skolan är obligatorisk 
och mer strukturerad i sin uppbyggnad och har vissa riktlinjer att följa, vilket en 
fritidsverksamhet inte har på samma sätt. En annan aspekt kan vara att lärarna har en likartad 
utbildning och det visar sig senare i deras yrkesroll, både på gott och ont.  
 
Fossen (2001) menar att ska det talas om begrepp som struktur och gränsdragning bör det 
göras i samband med planeringen av material, uppgifter och i vilket sammanhang de ska 
användas. Lärarna talade om att anpassa kraven till elevens förutsättningar. En uppgift ska 
vara en utmaning, men inte större än eleven klarar av det. Ledarna betonade i högre 
utsträckning vikten av enskilda instruktioner och samtal. Vi tror att deras arbetssätt skiljer sig 
på grunda av att skolan är obligatorisk och en fritidssysselsättning är självvald. Det är lättare 
att motivera ungdomarna att göra någonting och komma med egna initiativ om det bygger på 
deras eget intresse. I skolan kan inte ungdomarna välja bort något av de obligatoriska ämnena 
och i en klass finns fler individer med olika förutsättningar och intressen. En 
fritidssysselsättning väljs utifrån eget intresse och skapar en grupp på mer likartad nivå än i 
skolan. En lärare kan inte be en elev gå hem om den är stökig, det kan däremot en ledare göra. 
Det kan vara mer kännbart för ungdomen att bli tvungen att lämna något som han/hon tycker 
är roligt.  
 
Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 visar att det enskilda arbetet nästan har 
fördubblats på åtta år. En fundering från vår sida är hur det blir för barn som har en 
personlighetsstörning, klarar de av detta enskilda arbetssätt? Vi tror att ett sådant arbetssätt 
kan fungera för dessa ungdomar om pedagogerna är strukturerade, tydliga i sitt 
förhållningssätt och i upplägget av instruktionerna. Lärarna nämnde att det var viktigt att det 
fanns struktur och tydlighet i undervisningen. Med struktur menade dem korta uppgifter, 
tydliga förklaringar och gränssättningar. Wiking (1991) betonar vikten av gränssättning och 
betydelsen av ett tydligt förhållningssätt för att ungdomen ska känna trygghet i sig själv och få 
tillit till andra människor.  
 
Båda de intervjuande grupperna tycker vi uppvisar ett strukturerat tillvägagångssätt när det  
 

21 



gäller förhållningssätt och arbetsmetoder. Men det som var intressant var att lärarna inte 
uppvisar detta strukturerade förhållningssätt och arbetssätt mot de tillbakadragna ungdomarna 
och detsamma gäller för ledarna fast gentemot ungdomarna med koncentrationssvårigheter. 
Under arbetets gång har vi funnit att det är viktigt som pedagog att vara tydlig och sätta 
gränser i arbetet med ungdomar som uppvisar symtom på personlighetsstörning, både på 
fritiden och i skolan.  
 
Statens folkhälsoinstituts rapport om skolbarns hälsovanor från 2001/02 visar att psykiska 
besvär och det allmänna välbefinnandet har försämrats bland ungdomar. Utifrån vårt resultat 
tycker vi oss kunna utläsa att tystlåtna och tillbakadragna ungdomarna avfärdas av lärarna. 
Kan det vara en orsak till att de inte trivs med livet? Vi tyckte att lärarna svarade undvikande 
på frågan som rörde detta. Ledarna hade fler konkreta och strukturerade exempel på hur de 
jobbar med sådana ungdomar. Bland lärarna gavs fler konkreta och strukturerade exempel på 
hur de arbetade med utagerande ungdomar än vad ledarna gjorde. Ledarna angav att de inte 
hade träffat på så många utagerande ungdomar. Det tycker vi låter märkligt eftersom att det är 
dessa ungdomar som syns och hörs. Kan det bero på att de inte känner igen sig i vår 
beskrivning av en utagerande ungdom?  
 
Det finns tre huvudteorier kring upphovet till sociala problem. Bland annat Cederblad (1996) 
beskriver dessa teorier som baseras på samhällsfaktorer, mänskliga relationer och den 
enskilda individens psyke. Egeberg (1999) beskriver bland annat Freud och Eriksons 
psykologiska inriktningar. Dessa teoretiker står för olika syn på utveckling och vad som kan 
vara orsakerna till olika beteenden. Vi tycker att det är viktigt att som pedagog ha dessa 
teorier i åtanke, då det kan röra sig om många olika faktorer som påverkar ungdomarna. Med 
en sådan kunskap kan vi som pedagoger anpassa vårt bemötande och ställa rimliga krav. Vi 
tror att det är lätt att ungdomar som ”bara” har problem inom sig själv glöms bort och att det 
är lättare att upptäcka problem då olika samhällsinsatser är inblandade. Både ledare och lärare 
resonerade kring svårigheter som ungdomar kan ha och vad dessa svårigheter kan bero på. 
Glädjande nog visade vårt resultat att både ledare och lärare arbetade aktivt för att stärka 
självkänslan hos ungdomarna. 

Förslag till fortsatt forskning 
 
Vid våra intervjuer har vi funnit att lärarna är medvetna om hur viktigt det är med tydlighet 
och gränssättning. Vi har erfarenhet från vår verksamhetsförlagda utbildning där vi har sett att 
idrottslärare ofta lyckas få med hela gruppen, vilket vi tror sker i mindre utsträckning i de 
teoretiska ämnena. Vårt förslag till fortsatt forskning är att jämföra idrottslärares 
arbetsmetoder och förhållningssätt gentemot lärare i teoretiska ämnen.  
 
Referenser 
 
Bertolani, P-G. & Andersson, T. (1998) Att möta ett barn. Södertälje: Fingraf AB. ISBN 91-
7205-151-5. 
 
Blume, B. (2002) Psykologins ABC. Stockholm: Liber AB. ISBN 91-7305-152-6 
 
Cederblad, M. (2001) Barn- och ungdomspsykiatri (5:e rev.uppl). Stockholm: Liber AB. 
ISBN 91-47-05087-X 
 

22 



Cronlund, K (2003) Psykologi. Stockholm, Bonnier utbildning. ISBN 91-622-6025-6. 
 
Egeberg, S. m.fl. (1999) Utvecklingspsykologiska teorier (3:e rev.uppl.) Stockholm: Liber 
AB. ISBN 91-47-00316-2. 
 
Ely, M. (1993) Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-
37111-X 
 
Fossen, A. (1979) Utvecklingskriser hos barn. Stockholm: Forum. ISBN 91-37-07015-0 
 
Gillberg, C & Hellgren, L (Red.). (2000) Barn och ungdomspsykiatri. Stockholm: Natur & 
kultur. ISBN 91-27-04395-9 
 
Hilte, M. (1996) Avvikande beteende –en sociologisk introduktion. Lund: Studentlitteratur. 
ISBN 91-44-39681-3 
 
Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997) Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-
44-00211-4 
 
Landin, M. & Hellström,C. (2001) Lärarledarskap. Stockholm: Förlagshuset Gothia AB. 
ISBN 91-7205-327-5 
 
Maltén, A. (2003) Att undervisa –en mångfasetterad utmaning. Lund: Studentlitteratur. ISBN 
91-44-04174-8 
 
Nationalencyklopedin. (2000) Höganäs: Bra Böcker. 
 
Patel, R. & Davidsson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur   
ISBN 91-44-02288-3  
 
Steenberg A. (1997) Flickor och pojkar i samma skola. Kalmar: Ekelundsförlag AB. ISBN 
91-7724-921-6 
 
Svenning, C. (2003) Metodboken (5:e rev.uppl.). Eslöv: Lorentz Förlag. ISBN 91-974891-0-7 
 
Wiking, B. (1991) Bråkiga barn. Arlöv:Berlings förlag. ISBN 91-21-12301-2 
 
 
Elektroniska dokument  
 
Danielson, M. Skolbarns hälsovanor 2001/02, Statens folkhälsoinstitut 2003:50, Sandviken 
2003, ISBN: 91-7257-241-8. (läst 04-11-10) 
URL: http://www.fhi.se/upload/PDF/2004/rapporter/skolbarnshalsovanor0312.pdf 
 
Holmquist, E. & Kassfeldt, A. Variera mera! Hur ett individanpassat arbetssätt påverkar 
elevens lärande. C-uppsats. Luleå, Luleå tekniska universitet, Institutionen för 
utbildningsvetenskap. 2003:148. ISSN 1402-1595  
URL: http://epubl.luth.se/1402-1595/2003/148/LTU-PED-EX-03148-SE.pdf (läst 04-10-20) 
 

23 



Läroplan för det frivilliga skolväsendet, (Lpf). 
URL: http://www.skolverket.se/pdf/lpf94.pdf (läst 041123) 
 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, (Lpo). 
URL: http://www.skolverket.se/pdf/lpo.pdf (läst 041123) 
 
Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, sammanfattande huvudrapport. Dnr: 75-
2001:04045 (läst 041119) 
URL: http://www2.skolverket.se/BASIS/skolbok/webext/trycksak/DDD/1362.pd 
 
Ringbäck, W. G. (2003) Lone parenting, socioeconomic conditions and severe ill-health: 
Longitudinal register-based studies. Doctoral thesis Umeå, Umeå universitet, Institutionen för 
folkhälsa och klinisk medicin. ISBN 91-7305-395-3 (läst 04-11-10) 
URL: http://publications.uu.se/umu/fulltext/nbn_se_umu_diva-184.pdf 
 
Östgård-Ybrandt, H. (2004) Self-concept, inner residue of past relationships and current 
social functioning.: A study of age and gender differences in normal and antisocial 
adolescents. Doctoral thesis. Umeå, Umeå universitet, Institutionen för psykologi. ISBN 91-
7305-595-6  
URL: http://publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=184 (läst 04-11-07). 
 
Lästips: 
 
Backman, J. (1998) Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-00417-6 
 
Patel, R. & Tebelius, U. (red). (1987) Grundbok i forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 
ISBN 91-44-24851-2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 



                                                                                                                            Bilaga 1                             
Förhållningssätt och undervisningsmetoder 
 

Ledare 
 
FALL A - pojke/flicka 16 år 
 
 
Ungdomen har svårt att vara stilla. Springer omkring utan att vara medveten om att det stör 
dem andra. Denne pratar oftare än de andra och avbryter dig som ledare då du ska ge 
information om vad ni ska göra. När ungdomen får en uppgift orkar denne bara koncentrera 
sig en kort stund, sedan avleds dennes uppmärksamhet och riktas mot någonting i 
sammanhanget ovidkommande. 
 
 
FALL B - pojke/flicka 16 år 
 
 
En av dina ungdomar verkar ofta frånvarande. Relationen till de övriga i gruppen är bra, men 
denne deltar inte i gruppdiskussioner och har inte något större engagemang för aktiviteten 
trots att denne är där. 
 
Hur förhåller du dig till ovan nämnda situationer? 
Hur lägger du upp arbetet i de olika fallen? 
 
 
Förhållningssätt och undervisningsmetoder 

Lärare 
 
FALL A – pojke/flicka 16 år 
 
Eleven har svårt att sitta stilla på sin stol, sitter och gungar, trummar med händerna på bänken 
och med fötterna i golvet. Eleven pratar oftare än de andra eleverna rakt ut i klassen utan att 
verka medveten om att det stör dem andra. När eleven arbetar med en uppgift orkar denne 
bara koncentrera sig några få sekunder, sedan avleds dennes uppmärksamhet och riktas mot 
någonting i sammanhanget ovidkommande. 
 
 
FALL B – pojke/flicka 16 år 
 
En av dina elever verkar ofta frånvarande under lektionerna. Relationen till de övriga i 
gruppen är bra, men eleven deltar inte i gruppdiskussioner och har inte något större 
engagemang för skolarbetet.  
 
 
Hur förhåller du dig till ovan nämnda situationer? 
Hur lägger du upp arbetet och undervisningen i de olika fallen? 



Intervjuer med ledare och lärare 
 
Intervju med ungdomsledare A  
(Har läst fallbeskrivningarna utifrån att det är en flicka) 
 
Tyckte att det första fallet var svårt. Hade inte träffat på just den typen av problem hos 
ungdomarna. Tycker att de två fallen kan lösas på liknande sätt. Ungdomar kan ha 
koncentrations svårigheter och svårt att ta informationen som de får. Det kan bero på olika 
svårigheter som de har. Ledarna har diskussioner med varandra om hur de ska göra och hur de 
ska behandla ungdomarna. Viktigt som fritidsledare att tänka på är att inte ta på sig någon 
föräldrar roll och att man som ledare ofta tänker till hur man gör och om det blir bra eller 
dåligt.Den här ledaren har kommit i kontakt med många flickor som har ätstörningar. Det 
andra fallet har hon mött ofta. Det kommer flickor på träningen som inte visar något 
engagemang alls. De är frånvarande och som ledare kan man bli irriterad av att de kommer då 
de inte verkar ha något intresse alls.  Men beror det på något jobbigt i deras liv så blir just 
idrotten tryggheten för dem. På träningen finns de vanliga ledarna och gruppen som de känner 
gemenskap med. Ätstörningar är något som den här ledaren har kunskap om då de haft en del 
fall inom sporten. Ledarna brukar då prata med de enskilt och de tar även kontakt med 
föräldrarna. Föräldrarna är ofta de som inte uppmärksammat problemen alls och det 
förekommer att de är alldeles ovetande om att det finns problem. Inom den här sporten har 
man utformat ett program för just dessa problem. De pratar mycket om det i grupper och man 
har även social träning. Ledaren som jag intervjuade tycker att som idrottsledare är det viktigt 
att man inte bara ser hur idrottarna är och mår utan det är lika viktigt att som ledare göra klart 
för sig vad jag har för åtagande mot ungdomarna. Det är ett givande och tagande och det 
gäller att ha en dialog. Frågor som hon tycker man ska ställa till sig själv är: Hur gör jag som 
ledare? Hur förmedlar och behandlar jag relationer? Viktigt att komma ihåg är att ungdomar 
vill bli behandlade som vuxna och att man ska visa respekt och kunna ge bra förklaringar på 
varför man måste göra si eller så. 
 
Intervju med ungdomsledare B  
(Har läst fallbeskrivningarna utifrån att det är en pojke) 
 
Tänka på vad man ska ha för förhållningssätt. Inte ha förutfattade meningar om ungdomen 
utan göra sig en egen bild av denna. Ha öppet förhållningssätt. Gruppstärkande övningar 
brukar de använda då man inte vet vad man ska göra. Ha en metod + plus plan B. Lära sig 
samarbeta med alla. Delaktighet är viktigt. Kan vara tidskrävande. Svårt att stärka de som 
beter sig som i det andra fallet. Försöka lyfta de. Bejakande dialog. Intervju form 2 och 2. 
Enkla  frågeställningar. Lyfta fram det positiva och träna och prata med dem. Träna på att 
prata och utöka intervju formen till 4 och 4. Till slut hela gruppen med i övningen. Byta i 
gruppen för att de kan vara hämmade i sin första grupp. Träna i att framföra. Dessa ungdomar 
är ofta vuxensökande. De kommer och bara ”är”. Man försöker prata med personen och 
föreslå att man ska göra någonting. Ofta svarar dessa ungdomar med ett ”nja” men när man 
kommer t.ex. med en kortlek ser man att de lyser upp. De får bekräftelse att de finns. De tysta 
söker sig väldigt ofta till vuxna. Fritidsledarna försöker se de tysta. Det tar lång tid innan man 
får förtroende av dessa ungdomar. 
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Intervju med ungdomsledare C  
(Har läst fallbeskrivningarna utifrån att det är en flicka) 
 
Förhållningssätt: Förklara innebörden av att hålla på det man gör. Berätta om konsekvenserna 
av ungdomars handlande. Visa vad som kan hända om det blir för livat och visa vad som kan 
hända om man inte gör på rätt sätt. Olika övningar och variera träningen försöka få de att få 
ett eget ”tänk”. Ge de ett eget lite ansvar och det är en början till deras personliga utveckling. 
Det handlar om att de är osäkra och man ska försöka bygga på deras självkänsla. 
 
Ett barn som fungerar i en grupp tar ansvar. Svårt med tjejer där en kan bli utanför om t.ex. är 
3. Försöka få övningarna intressanta och fånga deras intresse. Den tystlåtna får göra övningen 
först för att få kännas lite speciell, hon får vara lite ledare med ledaren. När övningen är klar 
pratar jag igenom den med alla en och en. Blir mer personligt då.  
 

Intervju med ungdomsledare D  
(Har läst fallbeskrivningarna utifrån att det är en pojke) 
 
I det första fallet tar jag dessa ungdomar på sidan och ger de information enskilt och jag 
försöker fånga dras intresse. Det är en aktivitet som de själva valt och därför tycker jag att jag 
kan kräva att de försöker hänga med. I en självvald fritidsaktivitet finns ibland inte tid för 
tjafs. Oftast kan man efter några gånger se om dessa ungdomars beteende fortsätter. Gör det 
då sätter jag gränser för vad man får och inte får och jag brukar också vara bestämd och 
klargöra vad som händer om man inte gör som det är sagt. Många av dessa ungdomar vill ha 
klara svar och att man förklarar ordentligt vad man får och inte och varför det är si eller så. 
Informationen som ger jag enskilt får de upprepa så att jag kan förstå att de uppfattat rätt. 
 
I det andra fallet gäller det att se upp. För de tysta uppfattas ofta som snälla och de hänger 
bara med av farten. När ungdomarna ska svara på olika saker säger jag alltid namnet så att 
även de tysta får göra sig hörda. Jag kan ofta säga till den tystlåtna Julia att vad tycker du? 
och då tystar jag ner de som pratar. Det är ett sätt att få in de i gemenskapen. För ofta kan de 
det som ska svaras på men vågar inte svara. De tysta gäller det att uppmärksamma och i och 
med att mina grupper är små så hinner jag ofta ge var och en uppmärksamhet. Efter lektionen 
slut pratar jag alltid enskilt med ungdomar och frågar vad de tycker tex. Var det svårt ? 
varför? Hur kan vi göra för att det ska gå bättre? Jag ger frågor som de måste besvara mig.  
 
Intervju med lärare E  
(Har läst fallbeskrivningarna utifrån att det är en pojke) 
 
I det första fallet gäller det att planera korta grejer och blanda teori med praktiska uppgifter. 
Med mer specifika ungdomar gör man avtal tex. att gör 3 tal då får du gå ut en stund. En del 
orkar bara sitta en liten stund och då är det bättre att variera med övningar och ”frihet”. Efter 
hand kan man utöka antal tal till 5 o.s.v. Det går också att ha enskilda uppgifter och avskilja 
sig från den övriga klassen. Det blir lättare om de får lugn och ro och sitta med en vuxen. 
Eleverna får ofta välja hur de vill sitta och ofta väljer de att sitta själv(grupprum).Försöker 
fråga/hitta något hos eleven själv som han är intresserad av. Får komma med förslag hur han 
ska fixa olika uppgifter. Det har bidragit till positiva reaktioner från eleverna och det går bra 
att arbeta korta stunder. (Mycket personal- 4 vuxna/6 elever. Finns våldsamma elever som 
blivit utestängda från den vanliga skolan pga. lärarnas arbetsmiljö (arbetsmiljölagen ). På 
skolan finns olika sociala resurser för att ta hand om eleverna. Det arbetas också med 
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familjerna. Det finns rådgivning och mycket görs för att stärka självkänslan hos eleverna och 
man arbetar mycket på att de ska kunna fungera socialt. Många av eleverna har dåliga vuxna 
relationer. Svårt med gränssättningar inom familjerna. Osäkra vuxna.  
I det andra fallet försöker jag som vuxen få med ungdomen i aktiviteten eller diskussionen. 
Funderingar finns också vad som kan ligga bakom/orsak till inget engagemang. Det här är 
alltid svårare att ta tag i. Generellt fall B:  Beror på blyghet eller ointresse. Försöka hitta något 
som är intressant och prata med pojken varför han inte vill delta. I den här klassen har alla 
sociala problem och det är inte beroende på vilken social tillhörighet de har. Dessa ”problem 
barn finns i alla social grupper. Det beror ofta på svaga vuxna som inte kan sätta gränser. De 
har olika karaktärsstörningar och dessa barn är inte så kallade bokstavs barn. 
 
Intervju med lärare F  
(Har läst fallbeskrivningarna utifrån att det är en pojke) 
 
I det första fallet med den aktive och okoncentrerade pojken påpekar läraren att dess agerande 
beror på om eleven är ny eller om eleven har betett sig såhär en längre tid. Läraren pratar med 
eleven om beteendet och försöker ta reda på vad som ligger bakom. Är det ett nytt beteende 
kan det vara en händelse som gett upphov till beteendet, exempelvis en oförutsedd händelse 
som skapar känslor som eleven har svårt att hantera själv. Har beteendet pågått under en 
längre tid kan det bero på koncentrationssvårigheter eller DAMP. Elevens beteende kan ha 
olika påverkan på klassen. I en klass kan eleven bli fostrad av gruppen på så vis att de säger 
till eleven när de vill ha arbetsro. I andra klasser kan eleven dra med sig andra elever och 
skapa ett uppdrivet klassrumsklimat. Elever som har svårt att koncentrera sig och är motoriskt 
oroliga, kan behöva röra på sig, ha en boll i handen som kan verka avstressande och kan få ha 
en freestyle när det passar. Dessa elever kan också få välja att jobba ensam vid grupparbeten 
om det inte fungerar för denne att jobba i grupp.  
 
Läraren berättar att det i elevernas utbildning på denna skola ingår arbete med olika 
inlärningsstilar och samarbetsövningar. Detta görs för att öka elevens egna kunskaper om hur 
de lär sig och dels för att gruppen ska stärkas. Läraren anser att elever som är motoriskt 
oroliga och har svårt att koncentrera sig behöver ha en tydlig struktur. Det som är självklart 
för andra är inte det för dessa eleven, men det behöver inte innebära att de är mindre 
begåvade. Läraren bör tydligt förklara för eleven vilka målen är, vad arbete går ut på och vad 
som krävs av eleven. De har ofta svårt att ta till sig en instruktion som ges i helklass, så därför 
behöver de ofta få höra instruktionerna enskilt och att de upprepas mellan lektionerna. 
Gymnasiet kan bli en vändning för eleven, grundskolan kan förmedla att eleven varit 
okoncentrerad och motoriskt orolig, men det behöver inte betyda att deras gymnasiegång 
präglas av detta beteende. Eleven kan se det som en ny chans att börja om.  
 
I det andra fallet med den psykiskt frånvarande och passive pojken är det enligt läraren viktigt 
att prata med eleven om beteendet, vad det får för konsekvenser både för den enskilda eleven 
och gruppen. Läraren försöker även ta reda på vad som ligger bakom elevens beteende. Är det 
frågan om en osäker och blyg elev ?  Har det  hänt något, i hemmet eller handlar det om 
kärleksproblem? Ett annat sätt att försöka ta reda på orsaken till beteendet är att prata med 
lärare som eleven har och har haft tidigare. Läraren berättar att det oftare är svårare att hjälpa 
en elev som stänger ute omvärlden än en som är utagerande. Som lärare, påpekar den 
intervjuade läraren, är det viktigt att ge eleverna uppmärksamhet, visa att man bryr sig och att 
uppmuntra. Vad eleverna, enligt lärarens erfarenhet tycker sämst om är de lärare som fort blir 
arga och skäller.  
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Intervju med lärare G  
(Har läst fallbeskrivningarna utifrån att det är en pojke) 
 
Intervjun inleds med att ett övergripande samtal förs om värdegrunden och om olika 
pedagogiska synsätt. Den intervjuade läraren påtalar att värdegrunden, där bland annat 
demokrati, lika värde, jämställdhet, individens frihet och integritet ingår, ska genomsyra 
skolans vardag. Vidare anser den intervjuade läraren att varje pedagog bör tänka igenom 
vilket pedagogiskt synsätt som personen ifråga står för, det påverkar det dagliga arbetet med 
eleverna. Pedagogen som intervjuats anser sig stå för ett synsätt där denne är till för att hjälpa 
individerna vidare i sin utveckling, kunskapsmässigt och socialt. Denne beskriver att yrket 
kräver att läraren kan jobba på flera nivåer samtidigt, lärarens relation till individerna, till 
gruppen och hur gruppen fungerar tillsammans. Det finns olika metoder att få ett väl 
fungerande arbetsklimat, berättar läraren. Det första som nämns är att bygga upp en relation 
till eleven, att visa intresse, prata och bry sig om. Det andra som nämns är upprättandet av ett 
gruppkontrakt, där läraren och eleverna tillsammans kommer överens om hur de vill arbeta 
och hur det ska fungera i klassrummet. Uppstår senare konflikter tas kontraktet fram och en 
diskussion förs. Läraren menar att det är viktigt att bygga upp en bra relation till eleverna och 
att gruppen fungerar tillsammans, utifrån detta kan ett bra arbetsklimat utvecklas. Läraren 
menar också att det i relationen till eleverna är viktigt att hålla sig ajour med ungdomarna och 
vad som händer omkring dem, intressen osv. Samhället förändras och det ser inte ut på samma 
sätt som när vi själva växte upp. 
 
I det första fallet med den okoncentrerade och motoriskt aktiva pojken, skulle läraren om detta 
var en ny elev iaktta och inte göra så mycket under lektionen, förutsatt att de andra inte blev 
störda i sitt arbete. Därefter skulle läraren prata med eleven och försöka ta reda på vad 
beteendet beror på. De skulle också prata om elevens beteende, hur det påverkar eleven själv 
och gruppen. Sedan skulle de tillsammans försöka komma överens om hur eleven kan hantera 
olika situationer. Kanske har eleven något eget knep, hur fungerar det exempelvis på fritiden 
om eleven ska sitta stilla och se en film tillsammans med kompisarna? Genom att synliggöra 
deras egna knep kan de överföra dem till skolsituationer. Annat som kan fungera för de som 
är motoriskt oroliga är pauser (för hela klassen för att inte utmärka en blyg elev), ha en boll i 
handen som avstressar, lägga in moment i undervisningen som innebär förflyttning eller 
rollspel. Det är vanligare att killar har problem med koncentrationen och är motoriskt oroliga. 
Läraren försöker undvika hamna i det traditionella att ge elev tillsägelser, vilket skulle 
påverka den säkert redan negativa självbilden. 
 
När det gäller det andra fallet med den psykiskt frånvarande och passiva eleven, skulle läraren 
också först observera för att sedan prata med eleven. Prata med eleven om dess beteende och 
försöka ta reda på vad som ligger bakom. Det kan handla om att eleven säger sig vara tyst 
därför att denne inte är så snabbtänkt som de andra. Ett knep kan då, enligt läraren, vara att 
inför en diskussion ge alla tid att tänka och skriva ner synpunkter. Annat som kan göras, i alla 
klasser, är att ge grupperna i klassen till uppgift att utvärdera hur ett grupparbete fungerat. 
Vem som haft olika roller och hur de kan hjälpas åt att lyfta fram varandra, så att alla blir 
delaktiga. Läraren påpekar att läraren också måste utvärdera sitt eget arbete, det kan läraren 
sedan samtala med eleven om. Är det något som jag gör? Är det bara såhär när eleven är på 
mina lektioner? Hur fungerar det på andra lektioner? Hur fungerar det för eleven under 
förmiddagarna och eftermiddagarna? Hur fungerar det under veckorna? Intervjun avslutas  
 



med att läraren påpekar att det inte finns någon mall att gå efter i mötet med olika individer, 
det viktiga är att vilja möta människor där dem är och utgå från det. 

Intervju med lärare H ( 
(Har läst fallbeskrivningarna utifrån att det är en flicka) 
 
Vi inleder vårt samtal med att prata om vad som påverkar skolan som institution. Läraren 
menar att det finns ett historiskt arv som lever kvar i skolan från bondesamhället. Sådant som 
finns kvar i viss mån är rationalitets, effektivitets och organisationstänkandet. Läraren 
bestämmer uppgifterna och instruerar individen/gruppen. Grundskolan har utvecklats mer mot 
individualisering än gymnasieskolan. Faktorer som läraren anser kan ha påverkat detta är att 
grundskolan har ett större urval av individanpassat läromedel och att grundskolan inte jobbar 
lika mycket i grupp som gymnasieskolan. På gymnasiet är grupparbeten vanligt och upplägget 
med kurser sätter gränser för hur mycket tid varje kurs har till anspråk.Läraren har erfarit att 
ett strukturerat arbetssätt i form av traditionella genomgångar, uppskattas av många elever. 
Det kan exempelvis handla om att rubriker ges på oh, som läraren och eleverna sedan 
tillsammans fyller på och även elevernas egna kommentarer skrivs in. Elever med svårigheter 
av något slag kan få rubrikerna på ett enskilt papper. Lärarens uppfattning är att svagare 
elever behöver mer strukturerade och tydliga uppgifter och mer hjälp än starkare elever. Vissa 
är medvetna om sina svårigheter och ber om hjälp. Andra tror att de trots problem kan klara 
det själva och vill inte ta emot någon hjälp från läraren. De kan se friare uppgifter som en 
chans till frihet och senare kan det visa sig att de inte egentligen vet vad som var uppgiften. I 
sådana fall, menar läraren, är det oftare sociala problem än inlärningssvårigheter som ställer 
till det för eleven. Elever som behöver mer tid och hjälp och som erbjuds det förstår inte alltid 
att de har problem och att detta är en chans att komma framåt. De ser på läraren som på någon 
som kan ”sätta dit” dem, att de blir orättvist behandlade och den extra hjälpen ses som ett 
straff. Eleven vill ofta inte ha en tydlig struktur och kan se sig som orättvist behandlade om 
läraren försöker hjälpa dem på rätt spår. Läraren poängterar också att det inte finns några helt 
igenom rättvisa arbetsmetoder och förhållningssätt, utan att det bedöms utifrån situationen 
och elevens förutsättningar. Den intervjuade läraren ser det som en del i sin yrkesstolthet att 
även om eleven till en början är motsträvig, försöka hjälpa denne vidare och inte ge vika när 
det är svårt.  
 
I det första fallet, angående den aktiva och okoncentrerade flickan, menar läraren att elevens 
beteende är ett typiskt uttryck för koncentrationssvårigheter. Eleven är en kinestet, har ett stort 
behov av rörelse, vilket är vanligare förekommande hos killar. Det finns olika metoder som 
används för att eleven ska kunna fungera tillsammans med andra, det kan exempelvis vara 
små bollar de kan ha för sig själva under lektionstid, som gör att de kan slappna av. Eleven 
vill ofta ha ett högt tempo och vid frågor är svaren ofta enstaviga, antigen är det rätt eller fel 
och eleven ser inget behov av att sätta svaret i ett sammanhang. Tjejer är till skillnad från 
killar ofta mer verbala. Styrda arbetsmetoder, korta pauser och rörelse underlättar inlärningen 
för elever med koncentrationssvårigheter. I det andra fallet, med den psykisk frånvarande och 
passiva flickan, reagerar läraren på fallbeskrivningens innehåll, en elev som beter sig som i 
fallet väcker enligt läraren irritation hos klassen. En elev som alltid är passiv försvårar för 
övriga i gruppen när denne inte deltar i gruppdiskussioner och arbeten. Läraren talar med 
eleven för att försöka förstå vad som är problemet. Det kan röra sig om dagdrömmeri, sociala 
problem, drogmissbruk, psykiska ohälsa, ointresse eller att eleven inte accepterar skolan sätt 
att jobba. Eleven kan behöva träna att samtala och att förstå hur rollfördelningen i en grupp 
kan se ut och vilka effekter den har. Då kan eleven få förståelse för hur det egna beteende 
påverkar både den enskilde personen ifråga och gruppen som helhet. 
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                                                                                                                                         Bilaga 3   
Analys av intervjuer 
 
Ledare 
                                                         Förhållningssätt: 

 
 
 

- inte inta föräldraroll 
- självrannsakan    2 
- positivt bemötande    3 
- observera  agerande   3 

                                                         Arbetsmetoder: 
 

- bygga upp självkänslan   4 
- samtal med eleven    4 
- samarbete mellan ledarna 
- små grupper 
- utformade program 
- gruppstärkande övningar 
- varierande övningar 
- enskilda instruktioner   3 

 

Genusperspektiv 
 

      -   Tjejlikt att vara tyst 
- Typiskt med rörliga pojkar 
- Typiskt tjejer tvåsamhet 

 

Lärare 
                                                        Förhållningssätt: 

 

- bygga upp självkänslan   4 
- egen uppfattning av min lärarroll   3 
- inlevelse i ungdomarnas livssituation  4 
- observera  agera    3 
- positivt bemötande    4 

                                                          Arbetsmetoder: 
 

- social träning    4 
- varierande arbetsmaterial & övningar  4 
- samtal med eleven    4 
- enskilda instruktioner   2 
- samarbete mellan lärare   2 
- struktur    4 

 

Genusperspektiv 
 

- Vanligare med killar som har konc svårigheter   3 
- Pojkar är mindre verbala än tjejer 

 


