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FÖRORD

Detta examensarbete som är en studie på 10-poäng vid Linköpings Universitets
grundskollärarutbildning har växt fram genom min nyfikenhet för lärarens roll,
arbetssituation och yrkesprofessionalism. I klassrum sker oupphörligt en mängd olika
företeelser och mitt intresse för att ta reda på vad det var som sker under lektionstid har gjort
att jag valt att undersöka klassrumssituationen. De frågor och de funderingar som jag ställt
mig under utbildningen handlade många gånger om just lärares vardag och de problem som
de stöter på, därför ser jag det naturligt att fördjupa mig i ämnet. 

Jag vill tacka min handledare Gunilla Jedeskog för allt stöd och den uppmuntran hon har gett
mig i mitt arbete med denna studie. De synpunkter och de råd hon har kommit med har varit
mycket värdefulla för uppsatsens framskridande och slutresultat. 

För övrigt så vill jag även sända en STOR tanke till de människor i min närhet som har gett
mig ovärderlig inspiration och mängder av energi att slutföra denna studie. 
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1. BAKGRUND

Vad innebär det egentligen att vara lärare? Ja, det är en fråga jag ibland kan ställa mig…
Ämneskunskaper är en viktig del men sedan är det så mycket mer! Läraryrket är komplext
och en del i det hela är att agera som en professionell ledare efter konstens alla regler. Att
motivera, engagera, driva, rikta in, kontrollera… Ja, listan kan göras lång. Men att kunna
fånga elevers uppmärksamhet, skapa ett bra klassrumsklimat och få dem att lyssna tror jag
har mycket att göra med en kontinuitet och långsiktighet då det gäller lärarkontakten.

Människan blir aldrig fullärd och som lärare måste jag acceptera att yrket ständig förändras.
Som lärare fungerar det inte att stagnera och att år efter år tro att det går att göra samma sak.
Att hela tiden acceptera att lära sig nya saker tror jag är en förutsättning för att tycka att yrket
är givande, utmanande och utvecklande. En bra lärare tar till sig ny kunskap och väljer ut de
bästa bitarna för att skapa en undervisning som passar individen och tiden. Att vara flexibel
och att känna av klassens behov är en annan viktig egenskap hos läraren. 

Ganska snart under min studietid kände jag att jag ville läsa mer om mellanmänskliga
interaktioner. Mitt intresse för att ta reda på vad det var mer som ägde rum i klassrum har
gjort att jag velat undersöka klassrumssituationen. När jag skriver mer tänker jag på sådant
som ligger utanför den egentliga undervisningen men som påverkar individerna i
klassrummet. Hur fungerar vi människor egentligen? Hur tänker, känner och handlar
människor? Vilka grupprocesser utspelar sig i ett klassrum? Varför reagerar vi på ett visst sätt
och varför hamnar vi ibland i konflikter? Vilka typer av konflikter uppstår och hur kan vi
hantera dem? Hur ska jag kunna överleva som lärare i ett klassrum med mängder av elever
och alla deras olika behov? Och hur kommer jag att kunna tillgodose mina egna behov som
lärare? Frågorna var många och jag bestämde mig för att söka svaren på en del, dels genom
att läsa mer pedagogik utöver utbildningen. Jag började med att läsa grupprocesser med
inriktning på konflikthantering, sedan med inriktning på ledarskap och slutligen pedagogik på
c-nivå med inriktning på skola. Ju mer jag har läst inom ämnet pedagogik desto mer
intresserad har jag blivit av alla dessa saker runt omkring det egentliga skolarbetet. 

Idag är det framförallt frågor som handlar om lärares situation som jag ställer mig. Varför är
det så många som anser att läraryrket är så arbetsamt och påfrestande? Varför är det så många
utbildade lärare som väljer att arbeta med något annat? Vad är det i skolans värld som får
duktiga pedagoger att inte orka med? Vad händer i klassrum? Hur skapas ett bra
klassrumsklimat? Hur kan man som lärare skapa en atmosfär som främjar arbetsglädje för
både elever och lärare? Hur löser man konflikter emellan elever? Och hur kan man minska
antalet störningsmoment under lektionerna? För att kunna hantera störningsmoment i skolan
måste vi ha kunskap om vilka typer av konflikter och problematiska situationer som kan
uppkomma. När vi vet det kan vi förbereda oss och på bästa sätt förebygga problemen. Mitt
examensarbete som ligger framför mig handlar om att söka kunskap om vad som sker i
klassrummet med fokus på lärares upplevelser om de problematiska situationer som
kan uppstå där. Jag tror att kunskap om problematiska situationer skapar en möjlighet till att
bemöta dem på ett professionellt sätt. Det går givetvis inte att förbereda sig för allt, men en
hel del.
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1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Mitt intresse är att ta reda på vad det är för saker runt omkring själva skolarbetet som
påverkar klassrumsklimatet. Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om
klassrumsdynamik. Vilka problem kan uppstå i ett klassrum? Vad är det som påverkar
lärarens vardag? Med problem menar jag situationer där lärare och elev av någon anledning
har fokus på andra saker än det egentliga skolarbetet i klassrummet. Situationer där läraren
inte kan hålla den lektion som är tänkt och där elevers och lärares arbetssituation påverkas.
Det är variationen av uppfattningar som är viktig och inte individen i sig.

De klassrumssituationer jag valt att koncentrera mig på är av allmän karaktär och kan vara
under vilken typ av lektion som helst och på någon av undervisningsnivåerna inom intervallet
4-9. Ingen särskild lektion är utvald och inte heller någon särskild åldersgrupp. I en
undersökning av Granström och Einarsson (1998) behandlas just lärares vardag och de
provokationer som lärare utsätts för. De menar att elevernas ålder inte har någon större
betydelse för lärares upplevelse av störningsmoment. 

Min uppgift är inte att ta reda på varför dessa situationer uppstår utan enbart olika typer av
situationer. Målet är att få ta del av vad några lärare anser är problematiska situationer och
deras upplevelser av dessa. Det är de olika situationerna som är viktiga och inte individen i
sig. Elevernas och lärarnas syn på problematiska situationer kan variera och det är jag
medveten om. Jag kommer här att begränsa mig till att enbart undersöka lärarnas upplevelse
och uppfattning av ovanstående fenomen i klassrummet. Mitt syfte med studien kan
konkretiseras via två frågeställningar;

-Vad anser några lärare att problematiska situationer är för något? 
-Hur upplever några lärare problematiska situationer?

Jag har valt att i mitt arbeta använda begreppet problematiska situationer i klassrummet för
alla typer av incidenter som tar uppmärksamheten från den planerade undervisningen. 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG

Här kommer ett urval tidigare forskning som berör skolans och lärarnas vardag att
presenteras. Den forskning som jag redovisar är vald för att kunna belysa mitt syfte och mina
frågeställningar. Jag vill ta upp dessa för att jag anser att de berör och ger en förståelse över
vad som sker i klassrum idag. Jag är medveten om att detta inte är en fullständig
forskningsöversikt. 

2.1 TIDIGARE FORSKNING 

Vi har alla gått i skolan och har en klar bild av vad skolan är för något. Skildringar av skolan
kan vara allt ifrån idyll till skräckskildringar. Skolans verklighet är byggd av mångfald och
främst beroende på att det finns så många skolor, lärare, elever och inte minst på alla de
skeenden under en och samma dag. Samtidigt så har varje deltagare (lärare och elever) i
klassrummet sin egen personliga tolkning av skeendet vilket ökar antalet bilder av skolan.
(Arfwedson & Arfwedson, 2002)

Flera undersökningar har under senare år gjorts om klassrumsforskning. Jag kommer här att
ta upp en del för att belysa och för att visa på hur situationen ser ut i skolan idag. Lärarens
vardag består idag av många olika delar som ska sammanfogas under ett och samma yrke
under en och samma dag. Lärare har visat sig ha ett stort engagemang för sitt arbete i skolan,
sin arbetssituation och för sina elever. Detta framgår av tidigare studier som gjorts av
Skolöverstyrelsen (1988, 1989) Vidare skriver Granström & Einarsson (1998) att ett stort
engagemang inte utesluter upplevelser av svårigheter utan att det snarare är tvärtom. Det vill
säga att ju större engagemanget är desto mer frustrerande kan situationer som är svåra att
behärska i vardagen upplevas. Yrket har kommit att bli kvinnodominerat, löneutvecklingen
har avstannat och samhället ger inte längre lärare samma status som tidigare. Det som dock
gör läraryrket meningsfullt och skapar glädje är kontakten med eleverna.

2.1.1 Skolans mål

Skolan ser förvånande lik ut i olika kulturer. Gemensamt för nästan all undervisning är att
gruppen (klassen) är relativt homogen, vad beträffar ålder och att gruppen leds av en lärare.
Eleverna lär sig genom att lyssna, läsa och öva via ledning av gruppledaren det vill säga
läraren. Lärarens kunskaper återupprepas och imiteras av eleverna. (Granström, 1992)

I skollagen står att: utbildningen ska ge eleverna kunskaper och färdigheter samt i samarbete
med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och
samhällsmedlemmar” (1 kap. 2 §). 

Att ge eleverna kunskaper och färdigheter men även att främja deras harmoniska utveckling
är skolans mål. Läroplanen (Lpo -94) förtydligar skolans mål och riktlinjer och betonar
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vikten av helheten av elevernas utveckling till ansvarskännande människor och
samhällsmedlemmar. Skolan ska fungera som en utvecklingsmiljö för elever. För att elever
ska kunna utvecklas i skolan ställs det stora krav på skolan, lärarna och de relationer som
eleverna interagerar med där. (Gunnarsson, 1999)

Den dolda läroplanen som förekommer i klassrum innebär att elever, förutom att lära sig om
det som undervisas också mer eller mindre medvetet, lär sig något om det sociala livets
villkor. I detta sammanhang innebär det: att sitta still, vänta på sin tur och att inte tala om
man inte fått ordet. Elever lär sig även om makt och maktutövning, att det finns hierarkier, att
vissa är mer värda än andra och att det finns vinnare och förlorare. (Stensmo, 1997)

De normativa förväntningar som finns i skolan är i hög grad anslutna till att upprätthålla
ordningen i klassrummet. Med ordning menas ett sådant klimat där det går att bedriva den
undervisningstradition som finns på skolan. Undervisningen som sker i ett klassrum är i
allmänhet riktad mot ”normala elever”. En avvikande elev kan komma att genom
tillrättavisningar statuera exempel och på detta sätt uppnår läraren målet av ordning i
klassrummet. (Gunnarsson, 1999) 

Skillnaden mellan regler och normer är att regler är nedskrivna påbud medan normer är alla
de oskrivna regler som finns i vårt uppförande. Det finns t ex ingen lag eller regel som
förbjuder oss människor att peta i näsan offentligt, men vi vet alla att så gör man inte. Då
lagar och regler inte följs så finns det fastställda konsekvenser, straff, och dessa gäller för
alla. Om en norm inte följs så kan påföljden vara olika från en situation till en annan.
(Mathiasson, 1994)

2.1.2 Den auktoritära lärarrollen

Nästan alla människor har en bild eller en förställning om skolan. Då barn ska leka skola så
gör de det oftast med en auktoritär lärarroll där eleven pendlar mellan att vara totalt
underordnad till uppstudsigt olydig. En vanlig föreställning är att läraren ställer krav på
eleverna att utföra bestämda uppgifter medan eleverna försöker hitta utrymmen att på olika
sätt sysselsätta sig med andra ofta ej tillåtna aktiviteter. (Granström, 1992)

Skolan är ett system av mänskliga relationer och detta system måste följa vissa regler för att
kunna skapa en ordning som är utvecklande. För att skapa denna ordning krävs någon form
av disciplin. Disciplinen står lärarna för i skolan och det är de som innehar makten i
relationen till eleven. Lika viktigt som det är att läraren accepterar att inneha makten är det att
eleven accepterar att läraren har denna. Elever som inte gör detta visar ofta detta genom
aggressivitet eller passivitet. (Gunnarsson, 1999)

Läraren är den formella ledaren i klassrummet men det innebär inte alltid att han/hon vid alla
tillfällen har det faktiska ledarskapet. Hela tiden pågår mängder av aktiviteter i klassrummet
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som konkurrerar med lärarens undervisning och där eleverna tävlar om det informella
ledarskapet. Elever och lärare konkurrerar alltså om det faktiska ledarskapet. (Stensmo, 1997)

Lärarens roll som maktutövare kan bli ifrågasatt av elever och det leder oftast till
disciplinproblem och olika former av brott mot ordningen i klassrummet. Lärarrollen har
genomgått en förändring under de senaste 30-40 åren och det är inte självklart att barn och
ungdomar idag accepterar lärares makt i klassrum och skolmiljöer. Samhället har genomgått
en förändring och det har medfört att lärarens makt som tidigare var tydligt sanktionerad av
samhället håller på att suddas ut. En grundförutsättning för en lärare att kunna utföra en
traditionell förmedlingspedagogisk undervisning är just ett auktoritärt förhållningssätt som är
kopplat till samhällets syn på auktoritet. Istället måste dagens lärare och dess undervisning
bygga på dennes förmåga och vilja att fungera socialt med eleverna. En viktig
grundförutsättning hos lärare är alltså att kunna behärska den sociala och kommunikativa
förmågan. Ledarskapet som läraren utövar måste vara präglat av påverkan och inte av tvång
för att vara utvecklande för eleven. Då lärare utövar makt genom tvång saknas det ofta en
dialog mellan lärare och elev. Läraren utför då en enkelriktad kommunikation mot ett objekt
där läraren ensidigt bestämmer reglerna. (Gunnarsson, 1999)

2.1.3 Lärares arbete

Lärare är skolans viktigaste instrument och detta har vid flertalet tillfällen bekräftats i
forskningen. Arfwedson & Arfwedson skriver att; 

Forskningsresultaten kan, har någon föreslagit, sammanfattas så här: ”En entusiastisk
lärare är bättre än en som inte är entusiastisk”… (Arfwedson & Arfwedson, 2002. s 46)

Dagens lärare ska vara experter som förstår sig på organisationen i undervisningen och då
med en betoning på begreppskunskap. Dessa experter ska ha en stark personlighet. Läraren
ska ha förmåga till stor variation i undervisningsstrategier så att inlärningssituationerna blir
stimulerande och problemorienterad. Givetvis så krävs det effektivitet, goda rutiner och en
överlägsen ämneskunskap av läraren. Idag krävs det en alltså större professionell kompetens
av läraren än tidigare. Samhället och skolsystemet ställer stora didaktiska och psykologiska
krav på läraren. Läraren bör ha ett didaktiskt kunnande, men det är ännu inte systematiskt
utvecklat eller spritt eftersom problematiken i det integrerade skolsystemet är ganska nytt.
Skolans och samhällets utveckling har påverkat lärarens arbete till att bli mer komplicerat och
kravfyllt. På 1950-talet krävdes det i stort sett enbart ämneskunskaper av en lärare i
realskolan. En folkskolelärare vid samma tidpunkt behövde något mindre ämneskunskaper
men i gengäld lite bredare register. (Arfwedson & Arfwedson, 2002)

Läraren är ganska så fri i sin undervisning och det krävs av läraren att kunna arbeta
självständigt. Varje lärare har sitt eget revir at ta ansvar över. Detta betyder inte att läraren
arbetar oberoende av sina kollegor. Det som sker i ett annat klassrum eller på en annan
lektion påverkar också den egna undervisningssituationen. Elever bedömer sina lärare och en
populär och aktad sådan kan utföra saker som andra lärare misslyckas med. Vissa lärare
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tillskrivs mer makt av eleverna än andra. I denna formellt hierarkilösa grupp som lärarna
utgör utvecklas en informell ledningsstruktur. En sådan struktur som uppkommer är både
nödvändig och naturlig. Med denna struktur så ordnas arbetet, motverkas anarki och det
etableras ett fungerande umgänges- och samarbetsformer inom lärargruppen. Lärare arbetar
med och påverkar varandra på flera sätt, dels med olika gemensamma lagarbetsuppgifter men
de påverkar också varandras arbete via eleverna. Det en lärare lyckas eller misslyckas med i
ett klassrum hörs i och påverkar arbetet i andra klasser. Lärarna är alltså på detta sätt direkt
beroende av varandra. Skolan och lärarna upprättar en slags skolkod, dvs regler,
förhållningssätt och gemensamma tankemönster. Dessa skolkoder reglerar lärarnas samspel
och yrkeshandlingar. Givetvis varierar dessa från skola till skola och det som uppfattas som
korrekt beteende på en skola kan vara fel på en annan. (Arfwedson & Arfwedson, 2002)

I ett klassrum sker det ständigt en interaktion mellan lärare, elev och klassrumsmiljön. Doyle
(1986) tar upp följande aspekter:

1. Multidimesionalitet:
Klassrummet är en plats av mängder av händelser. Här samsas många individer med olika
erfarenheter och förmågor på en liten yta med begränsade resurser. Stora krav på planering,
regler och rutiner ställs då många val och beslut måste fattas.

2. Samtidighet: 
Många av händelserna sker samtidigt. Läraren ska undervisa en elev och hålla koll på vad de
andra eleverna gör. Det ställs stora krav på simultankapacitet hos läraren. 

3. Omedelbarhet: 
Under en vanlig skoldag har en lärare cirka 500 kontakttillfällen med elever och dessa
kontakter kräver snabb beslutsamhet hos lärare.

4. Oförutsägbarhet: 
Många händelser under skoldagen är svåra att förutsäga. En lärare måste därför vara flexibel.

5. Offentlighet: 
Klassrummet är en öppen plats och allt som sker bevittnas av en mängd elever. Läraren blir
bedömd av eleverna. Läraren har en utsatt position i klassrummet.

6. Historia: 
Lärare och elever möts under lång tid och händelser som sker då en klass är helt ny eller i
början på läsåret påverkar i särskilt hög grad. Läraren bör vara mycket uppmärksam i början
av mötet med en ny klass.

En lärares traditionella roll är enligt Granström & Einarsson, 1998, att vara utlärare,
undervisare och kunskapsförmedlare. För att en lärare ska kunna leva upp till sin roll så
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måste eleverna leva upp till sin traditionella elevroll och det innebär att de är uppmärksamma,
lydiga, lyssnar, antecknar och tränar på saker som läraren själv eller tillsammans med eleven
planerat. Elever som inte lever upp till sin traditionella elevroll innebär att läraren har svårt
att spela sin traditionella roll. Detta medför att elevens beteende inte enbart är störande i sig
utan också i den bemärkelsen att lärarens professionella ”heder” blir ifrågasatt.

Att upprätthålla ordningen för att skapa arbetsro är en viktig roll för läraren. Skolan är en
arbetsplats för många och ska vara det för alla elevers lärande. Elever har inte rätt att störa
andra elevers arbetsro. Ordningsproblematiken hör till klassrummets och undervisningens
mest centrala problem. (Arfwedson & Arfwedson, 2002) 

Granström (1998) menar att ökad klasstorlek kan ses som en bidragande orsak till ökad stress
för läraren. Enligt flera undersökningar som Granström redovisar i sin studie om stora och
små undervisningsgrupper så finns det ingen tvekan om att lärare upplever samband mellan
ökad klasstorlek och ökad stress. Många lärare upplever att de inte hinner hantera störande
elevbeteenden i stora klasser och detta medför att stressen och känslan av att inte räcka till
ökar. Arbetsbelastningen för lärare ökar i stora klasser och man menar att det är uppenbart att
stora klasser bidrar till stress, sjukfrånvaro, utbrändhet och tidig pension.

2.1.4 Problematiska situationer i klassrummet

Skolproblemen har i den pedagogiska forskningen definierats som klassrumsproblem. Skolan
blir en plats där lärare försöker lära ut, och där elever försöker och ska lära in. Det är inte
alltid detta görs med framgång. Alltså framställs problemen ofta som psykologiska. Med
jämna mellanrum så kommer det ”nya” lösningar eller metoder för att lösa
klassrumsproblemen. Dessa ”nya” lösningar går hand i hand med forskningsresultat, nya
arbetssätt eller ”ny” pedagogisk-psykologisk grundsyn. Nästan alla verksamma lärare har
även erfarenheter av att direktiv uppifrån kan utgöra ”skolproblem”. Dessa så kallade yttre
ramar styrs inte av läraren själv och ligger utanför själva undervisningen. Det är bl a
skoladministratörer, skolpolitiker, lärarutbildare, och utbildningsforskare som står för dessa
direktiv uppifrån. Det finns även problem som kan vara i ett ”inifrånperspektiv” och det är då
läraren på grund av resursbrist eller andra orsaker inte kan arbeta på det sätt som läraren vill.
(Arfwedson & Arfwedson, 2002)

I litteraturen (Granström & Einarsson, 1998) finner man begreppet ”störande beteende” och
då menas beteende som prat, stör kamrater, åstadkommer ljud, ouppmärksam/olydig, skymfar
läraren, undviker att arbeta, våld mot, lärare, vänder sig från arbetet, går omkring, passar inte
tiden och stökar med bänken. Med prat menas här då elever startar ovidkommande samtal
med kamraterna eller svarar högt utan att ha fått frågan. Då en elev är ouppmärksam eller
olydig anses det vara ett ”störande beteende” enligt Granström & Einarsson, 1998. Till detta
beteende hör också allt sådant som innebär att eleverna gör annat än de blivit tillsagda och
det medför att det blir ett störande beteende även då en elev sitter tyst och dagdrömmer. Det
som upplevs som provocerande, problematiskt eller besvärande är sådant som innebär brott
mot ”spelets regler” för hur arbete sker i klassrum. Det är hela tiden ett samspel i
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klassrummet och detta samspel påverkas också av andra faktorer som t ex lokaler,
elevsammansättning, kurser och kursplaner.

I klassrummet som är både elevens och lärarens arbetsplats pågår en mängd olika aktiviteter.
Utrymmet är litet och många ska samsas på liten yta. En aktivitet på en arbetsplats, i detta
fall, på en bänk, kan lätt störa aktiviteten på en annan arbetsplats. (Stensmo, 1997)

Problematiska situationer kan i litteraturen även benämnas som störningar i klassrummet.
Classroom Control (1994) är en studie som gjorts av sociologen Martyn Denscomb och där
tar han upp just störningar i klassrummet. Med störningar i klassrummet menas här alla
incidenter som tar uppmärksamheten från den planerade eller förväntade undervisningen. De
störningar som förkommer i klassrummet kan var synliga och som då elever pratar om annat
än vad lektionen handlar om eller vara utagerande beteenden som t ex glåpord, mobbing eller
våld. Den här typen av störningar kallas för disciplinproblem och påverkar hela klassen eller
delar av den. Störningsmoment kan även vara osynliga och då avses dagdrömmeri, tankeflykt
och koncentrering på andra uppgifter än de som är givna av läraren. Dessa osynliga
störningar kallas för koncentrationssvårigheter och påverkar en mindre del av klassen eller
bara den enskilde individen. Stensmo redovisar denna studie i boken Ledarskap i
klassrummet (1997).

Granström (1992) skriver att den kommunikation som sker mellan elever i
klassrumssituationen ofta förbisetts eller enbart registrerats som störningar i tidigare
forskning. Han nämner att orsaken till detta är att forskaren valt att inta ett lärarperspektiv där
de utgått från att verksamheten styrs och kontrolleras av läraren. En klassrumstudie
genomfördes av Granström 1992 och där registrerades all kommunikation som några utvalda
elever var inblandade i. Interaktionen mellan eleverna visade sig vara mer omfattande än den
mellan elev och lärare. I studien framgick att en elev har i genomsnitt 80-100 kontakter med
sina kamrater under en normal lektion. Kontakterna kan vara verbala eller ickeverbala Den
icke verbala interaktionen kan vara både ljudlös (miner, gester eller olika typer av tecken)
och ljudlig (fingerknäppningar, knackningar eller skramlande). Även kroppskontakter i form
av knuffar, slag, horryckning eller klädryckning förekommer. En form av språkliga kontakter
sker genom att skicka lappar. Andra språkliga kontakter som förekommer är viskningar eller
öppet prat. Denna form av samspel elever emellan pågår samtidigt som den vanliga
undervisningen. Det pågår alltså två parallella verksamheter i klassrummet, en offentlig
lärarstyrd och en privat elevstyrd aktivitet. Den privata elevstyrda aktiviteten är av stor vikt
för eleverna men saknar nästan helt inblick från läraren. Interaktionen mellan eleverna
noteras inte alltid av läraren men när den blir alltför högljudd brukar läraren försöka avbryta
den. Författaren menar att för läraren är interaktionen eller samspelet mellan elever ett
störningsmoment i klassrummet. 

”Utmaningar och provokationer i lärares vardag” är en studie gjord av Granström &
Einarsson (1998) där deras avsikt med rapporten var att lyfta fram lärarens egna
problembeskrivningar och reflektioner om skolans vardag. De genomförde en undersökning i
svenska skolor. Slumpmässigt utvalda lärare från grundskolan, gymnasieskolan och även från
den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) deltog i undersökningen. Deras urval var
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relativt litet men kan ändå ge en fingervisning om hur lärare ser på dessa frågor. Resultatet
redovisas i tabell 1. Lärarna fick ta ställning till vad de kallar i studien ”störande beteenden” 

Tabell 1: Elevbeteenden som ett urval av svenska lärare finner provocerade eller mest
besvärande (%)

Beteende Grundskola Gymnasieskola Komvux
n=34 n=17 n=17

Prat 17 17 19
Stör kamrater 16 11 5
Åstadkommer ljud 16 4 11
Ouppmärksam/ olydig 12 4 8
Skymfar läraren 10 4 8
Undviker att arbeta 8 24 8
Våld mot lärare 8 4 8
Vänder sig från arbetet 4 - -
Går omkring 4 - -
Passar inte tiden 3 2 9
Stökar med bänken 2 - -

(Från Granström & Einarsson, 1998 s. 3)

Författarna Granström & Einarsson (1998) konstaterar tidigt i studien att elevbeteenden som
attackerade lärares traditionella roll var när eleverna sysslade med andra saker än vad läraren
anvisat. De menar vidare att läraren kan uppleva att eleverna inte respekterar lärarens
professionella roll och på grund av detta sysslar med annat än skolarbete. Enligt
undersökningen som utfördes framgår att de elevbeteenden som provocerar är av den typen
då eleverna stör lektionerna genom att prata rakt ut utan att ha tilldelats ordet eller att börja
prata med kamraterna. Att störa sina kamrater anses vara mycket störande. Till dessa
beteenden räknas då bland annat elever som knuffar ner kamraternas böcker, förstör andra
elevers arbeten, knuffar, sparkar, slår med saker eller hånar. Även sådana beteenden som att
vara ouppmärksam eller olydig upplevdes av lärarna som besvärande. Provokationer riktade
direkt mot läraren upplevdes också som störande. Exempel på sådana beteenden är
förolämpande eller hotande kommentarer. Både verbala och fysiska kränkningar av lärare är
ganska ovanligt förekommande i skolan. I studien framgick att ett beteende som var vanligt
förekommande var sen ankomst till lektionen, det som också framgick var att detta beteende
inte störde lärarna speciellt mycket. Trots att studien gjordes på lärare i olika
undervisningsnivåer så är resultaten mycket lika. Författarna drar slutsatsen att åldern inte har
någon större betydelse. (Granström & Einarsson, 1998)

I den undersökning som Granström & Einarsson (1998) gjorde ställdes även en frivillig
öppen fråga där lärarna fick beskriva den viktigaste frågan som de brottas med i arbetet för
tillfället. I grundskolan så upplever klasslärare att de inte räcker till för sina elever. De menar
på att de har för stora klasser och för lite resurser. Detta leder till en påfrestande
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arbetssituation där tiden och förmågan inte räcker till alla elever. Då det finns elever som har
problem av olika slag som t ex svårt med inlärning, störande eller okoncentrerade så upplevs
bristen ännu mer. Skolans roll i samhället är också en sak som lärarna nämner och med det så
menar de förväntningar som föräldrar, politiker och andra myndigheter har på skolan. 

Pedagogiska problem är något som ämneslärarna i grundskolan tar upp som problem. Bland
annat så nämns här betygssättning och hur man bäst undervisar invandrarelever. Hur man
bäst ska kunna motivera elever och hur man ska kunna ge dem baskunskaper är de vanligaste
problemen som gymnasielärarna tar upp i den öppna frågan. Här så nämns betygssystemet.
Ytterligare att område tas upp och det är lärarnas egen arbetssituation och då avses
planeringstid, motivation och bristande samarbete. De lärarna som undervisar på komvux
nämner främst frågor av pedagogisk art och då menar de hur man ska kunna utveckla
pedagogiken för att kunna öka motivationen att ta sig an sådant de tidigare misslyckats med
och övervinna sin rädsla för ämnet. De tar även upp sina egna arbetsvillkor (låg lön och för
stora klasser). (Granström & Einarsson, 1998)

I en undersökning som gjordes i England och Wales bad Merret & Wheldall (1993) lärare att
beskriva elevbeteenden som bekymrade dem. Det som mest besvärade lärarna i arbetet var
elever som inte var motiverade och där läraren misslyckades med att motivera eleverna inför
skolarbetet. Ordet motiv skulle kunna ”översättas” med ordet drivkraft. Att motivera och att
skapa motivation hos människor innebär att ge individer bränsle att fortsätta med en
handling. Detta görs genom att hjälpa individen att släppa loss inre drivkrafter och på detta
sätt motivera dem. (Nilsson, 1993) Andra saker som lärarna valde att ta upp i Merret &
Wheldalls studie var; elever som pratar rakt ut utan att ha fått ordet, elever som hindrar andra
elever från att arbeta, elever som är okoncentrerade eller ouppmärksamma. De beteenden som
vänder eleverna bort från arbetet i skolan är de beteenden som bekymrar lärare mest.
(Granström & Einarsson, 1998)

Det som framgår då lärare spontant ska nämna vad de brottas med för frågor i sin vardag så
handlar det dels om ramfaktorer och dels det pedagogiska innehållet. Med ramfaktorer menas
i det här sammanhanget bristande resurser, stora klasser och dåliga arbetsvillkor och med det
pedagogiska innehållet avses svårigheten att kunna motivera elever för undervisningen.
(Granström & Einarsson, 1998)

2.1.5 Orsaker och åtgärder vid problematiska situationer

Granström (1992) menar att för läraren är interaktionen eller samspelet mellan elever ett
störningsmoment i klassrummet. Skolan och då främst lärarna har i sin strävan att skapa
gynnsamma förutsättningar för elevers inlärning utvecklat många olika tekniker och
arbetssätt för att förhindra eller i alla fall minska de aktiviteter som konkurrerar med den
vanliga undervisningen. Lärare har under åren utvecklat olika metoder för att reducera
elevernas möjligheter till dessa interaktioner. Genom olika åtgärder så minimeras risken för
att undervisningen ska urarta och att eleverna ska syssla med annat än det som läraren tänkt.
Metoderna anses ha kommit till för att läraren ska kunna undervisa och ge eleverna de
kunskaper och färdigheter som de bör uppnå. 
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Granström presenterar i sin rapport om klassrumdynamik i några metoder som används i
skolan för att minska störningsmoment under lektionstid:

• Bänkarnas placering – Eleverna sitter framåt mot läraren och kontakten mellan
eleverna minskas.

• Lärarens kateder – Detta utgör en tydlig markering för vem som innehar ledarskapet.

• Patrullering – Läraren går runt i klassrummet för att minimera de spontana och
impulsstyrda handlingarna.

• Begära ordet – Genom att eleverna räcker upp handen och väntar på ordet
kontrolleras den offentliga kommunikationen.

• En i taget – När en elev pratar så ska de andra eleverna vara tysta.

• Styrda arbetsuppgifter – Läraren bestämmer innehållet och beordrar eleverna vad de
ska göra och på detta sätt förhindras oönskade grupprocesser.

• Välplanerade lektioner – Läraren har genom sin undervisningsplanering kontroll över
klassrumshändelserna.

I sitt arbete Classroom Control har Denscomb (1994) sökt att definiera:

1. Vad som kan störa/hindra en planerad/förväntad undervisning och lärande.

2. Vad störningarna kan bero på.

3. Vad man kan göra för att förebygga eller eliminera störningarna i klassrummet.

(Stensmo, 1997 s. 9)



16

Denscomb har valt att ta upp ett antal tänkbara orsaker och åtgärder varför störningar i
klassrummet kan uppkomma och hur de kan åtgärdas. 

Tabell 2: Orsaker och åtgärder

Orsaker: Åtgärder:

Eleverna: problemet kan finnas inom eleven
som en emotionell störning; eller så kan
störningen vara ett symptom som har
biologiska (t ex DAMP) eller psykologiska (t
ex ångest) orsaker.

• Specialundervisning, psykologsamtal
eller medicinsk behandling.

Familjen: störningen kan bero på att någon i
familjen mår dåligt och inte klarar av sin
fostraruppgift. Eleven får då
anpassningsproblem i skolan.

• Intensifierad kontakt mellan hem och
skola eller genom familjesamtal. 

Ungdomskultur: störningen kan bero på
ungdomars revolt mot skolans auktoritet och
den dominanta vuxenvärlden. 

• Skolan kan ta in ungdomskulturen i
skolan eller anpassa undervisningen
till ungdomars intressen.

Samhällskris: Störningen kan bero på att den
sociala kontrollen som fanns tidigare
försvunnit och att samhället är desorganiserat
och befinner sig i en legitimitets kris. 

• En radikal förändring av samhällets
struktur.

Resursbrist: Störningen kan bero på
resursbrist i skolan. Det vill säga: slitna
lokaler, inaktuell litteratur, minskad
lärartäthet och brist på elevvårdspersonal.

• Ökade resurser till skolan.

Skolning: Skolans dolda läroplan sorterar och
disciplinerar eleverna. Störningen kan bero på
ett motstånd mot denna dolda läroplan. • Den befintliga skolan avskaffas.

Lärarna: Störningen kan vara ett symptom på
dålig undervisning. Lärarna kan vara
oförberedda, omotiverade och sakna karisma.

• Omsorgsfullt utvalda lärare och en
förbättrad lärarutbildning.
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Arfwedson & Arfwedson (2002) däremot ger inte någon lösning på ordningsproblemen utan
konstaterar att lösningen måste finnas av läraren själv. Författaren skriver vidare att varje
lärare på egen hand måste hitta sina egna lösningar som är formade dels av den egna
personligheten men också efter de aktuella eleverna och en rad andra kontextfaktorer. 

2.2 SAMMANFATTNING

Jag kommer här att göra en kort sammanfattning av litteraturgenomgången för att ge en
överblick. 

• Alla människor har en bild av skolan och den bilden kan variera kraftigt. Skildringar
av skolan kan vara allt ifrån en idyll till skräckskildringar. En vanlig föreställning är
dock att läraren ställer krav på eleverna att utföra bestämda uppgifter medan eleverna
försöker hitta utrymmen att på olika sätt sysselsätta sig med andra ofta ej tillåtna
aktiviteter. Skolan ser förvånande lik ut i olika kulturer.

• Skolans mål är att ge eleverna färdigheter och kunskaper men även att främja deras
harmoniska utveckling. Läroplanen är ett hjälpmedel som förtydligar skolans mål och
riktlinjer och där betonas vikten av helheten av elevernas utveckling till
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

• Det ställs idag stora krav på lärarkåren. Dagens lärare ska vara experter som förstår
sig på organisationen i undervisningen. Dessa experter ska ha en stark personlighet,
stora ämneskunskaper och skicklighet att anpassa undervisningen efter elevernas
förutsättningar. Läraren ska även ha förmågan variera undervisningen så att
inlärningssituationerna blir stimulerande och problemorienterade. Givetvis så
erfordras det effektivitet och goda rutiner av läraren. Idag krävs det en alltså större
professionell kompetens av läraren än tidigare. 

• Lärarna innehar makten i skolan. Skolan och lärarrollen har genomgått en förändring
under de senaste 30-40 åren och det är inte självklart att barn och ungdomar idag
accepterar lärares makt i klassrum och skolmiljöer. En viktig grundförutsättning hos
lärare är alltså att kunna behärska den sociala och kommunikativa förmågan.
Ledarskapet som läraren utövar måste vara präglat av påverkan och inte av tvång för
att vara utvecklande för eleven.

• Arfwedson & Arfwedson säger att ordningsproblematiken hör till klassrummets och
undervisningens mest centrala problem. 

• Större klasser anses vara en bidragande orsak till ökad stress för läraren. Enligt flera
undersökningar som Granström redovisar i sin studie om stora och små



18

undervisningsgrupper så finns det ingen tvekan om att lärare upplever samband
mellan ökad klasstorlek och stegrad stress. Arbetsbelastningen för lärare ökar i stora
klasser och det är uppenbart att stora klasser bidrar till stress, sjukfrånvaro, utbrändhet
och att lärare går tidigare i pension.

• Ett problem som skapar bekymmer för lärare i sitt arbete är elever som inte är
motiverade och där läraren misslyckas med att motivera eleverna inför skolarbetet.
Andra saker som lärare ser som problem är; elever som pratar rakt ut utan att ha fått
ordet, elever som hindrar andra elever från att arbeta, elever som är okoncentrerade
eller ouppmärksamma. De beteenden som vänder eleverna bort från arbetet i skolan är
de beteenden som bekymrar lärare mest. Att störa sina kamrater anses vara mycket
störande. Även sådana beteenden som att vara ouppmärksam eller olydig upplevdes
av lärarna som besvärande. Ett beteende som är vanligt förekommande är sen ankomst
till lektionen, samtidigt är det ett beteende som inte stör lärare speciellt mycket. Även
så kallade ramfaktorer ses som ett problem i skolan. Med ramfaktorer menas i det här
sammanhanget bristande resurser, stora klasser och dåliga arbetsvillkor, d v s att inte
räcka till. 

• I en klassrumstudie registrerades all kommunikation som några utvalda elever var
inblandade i. Interaktionen mellan eleverna visade sig vara mer omfattande än den
mellan elev och lärare. I studien framgick att en elev i genomsnitt har 80-100
kontakter med sina kamrater under en normal lektion. Kontakterna kan vara verbala
eller ickeverbala. Denna form av samspel elever emellan pågår parallellt med den
vanliga undervisningen. Författaren menar att för läraren är interaktionen eller
samspelet mellan elever ett störningsmoment i klassrummet.

• Elevbeteenden som attackerade lärares traditionella roll är när elever sysslar med
andra saker än vad läraren anvisat. Det menas vidare att läraren kan uppleva att
eleverna inte respekterar lärarens professionella roll och på grund av detta sysslar med
annat än skolarbete

• Lärare har under åren utvecklat olika metoder för att skapa gynnsamma
förutsättningar för elevers inlärning och reducera elevernas möjligheter till aktiviteter
som konkurrerar med den vanliga undervisningen. Genom olika åtgärder så
minimeras risken för att undervisningen ska urarta och att eleverna ska syssla med
annat än det som läraren tänkt. 



19

3. METOD

Inom klassrumsforskning finns det olika traditioner. Enligt Lindblad och Sahlström (2000)
var den tidigare traditionen att arbeta med kvantitativa undersökningar där den viktigaste
uppgiften var att öka undervisningens effektivitet. Idag är den pedagogiska forskningen mer
inriktad på att undersöka undervisningen som fenomen. Här handlar det om att förstå
aktörernas handlingar och uppfattningar. Detta kallas för kvalitativa undersökningar. De
säger vidare att poängen med forskningen är att öka insikten om hur skolan fungerar i olika
hänseenden och inte som tidigare att tala om hur lärarna ska handla för att effektivisera
skolan. Kvalitativ forskning söker svar på hur människor uppfattar ett fenomen. 

”Kvalitet syftar på arten, på beskaffenheten av något. Kvantitet syftar på hur
mycket, hur stort, mängden av något.” (Kvale 1997)

Kvalitativ analys beskrivs av Webster´s (1967) som en kemisk analys avsedd att identifiera
ämnens beståndsdelar jämfört med kvantitativ analys som han menar är en kemisk analys
avsedd att bestämma mängden ämnenas beståndsdelar. Inom naturvetenskapen är det vanligt
med kvantitativa analyser men det förekommer även kvalitativa studier så som Darwins och
Lorenz undersökningar av djur och deras samspel med miljön. De olika metoderna är verktyg
i forskningsprocessen. Beroende på vad som ska undersökas, det vill säga vilka
forskningsfrågor som ställs, väljs en kvalitativ eller kvantitativ metod. (Kvale 1997)

3.1 METODVAL

Den metod som jag valt är kvalitativ då jag är intresserad av lärares utsagor och upplevelser
av skolans vardag och då främst de problematiska situationer och störningsmoment som kan
uppstå. Jag väljer ett induktivt arbetssätt då jag intresserar mig för lärares uttalanden. Ett
induktivt arbetssätt utgår från empiri för att sedan gå till litteraturen. Att litteraturen läses i
efterhand beror på att vi inte ska tolka in och ha förutfattade meningar innan studien påbörjas. 

Inom kvalitativ forskning sätts ingen hypotes upp i förväg som skulle kunna påverka
resultatet (Hartman 1998). Kvalitativa metoder fungerar på det sättet att verkligheten ordnas
så att världen kan förstås

3.1.1 Intervju som metod

En kvalitativ intervju bygger på ett samspel mellan intervjuare och den intervjuade där dessa
två utbyter synpunkter om ett gemensamt intresse. Kunskapen byggs upp genom att forskaren
lyssnar till människors berättelser om deras livsvärld, deras åsikter och synpunkter, deras
drömmar och förhoppningar. (Kvale, 1997)



20

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel,
utveckla innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de
vetenskapliga förklaringarna. (Kvale, 1997 s.9)

Vägen till målet nås via en metod och för att kunna finna målet behöver man veta vad målet
är för något. Det är därför nödvändigt att inför en intervjuundersökning ställa sig
nyckelfrågorna vad, varför och hur:

• vad: att skaffa sig förkunskap om det ämne som ska undersökas.

• varför: att klargöra syftet med undersökningen.

• hur: att förvärva kunskap om olika intervju- och analystekniker, och att avgöra vilka
som är lämpligast i detta sammanhang.

(Från Kvale, 1997 s. 91)

3.2 INSAMLING AV DATA

Mitt arbete bygger på data av intervjuade lärare. Då syftet med studien var att få kunskap om
lärares uppfattningar om problematiska situationer kändes det som ett naturligt val att välja
en kvalitativ intervjubaserad undersökningsmetod. Intervjuer har jag valt för att kunna få en
mer nyanserad bild av lärarens vardag genom att kunna ställa följdfrågor. Observationer
används inte som datainsamling utan studien bygger endast på intervjuer. Detta för att jag
gjorde bedömningen att det i denna första studie inte fanns tid för både intervjuer och
observationer. Valet blev då intervjuer då jag ansåg att lärarnas utsagor var mest relevanta för
studien. Intervjuerna är halvt strukturerade där några frågor fungerar som gemensam bas.
Lärarna berättar om sina erfarenheter av vad de uppfattar som problematiska situationer i
skolan och i sitt klassrum. Om det behövs styrs de in på rätt spår igen så att intervjuerna inte
hamnar på villovägar. Jag låter dem välja olika konkreta situationer att berätta om. Jag är
intresserad av variationen av uppfattningar av detta fenomen. Intervjuerna bandas och skrivs
ut. Jag kommer att kategorisera datamaterialet och ge dem olika relevanta namn. 

3.2.1 Intervjuseriens utförande

Delar av undersökningen utfördes på den skola där jag genomförde min nio veckor långa
slutpraktik. Tanken var att slumpmässigt välja ut en för mig helt okänd skola men av
tidsmässiga och praktiska skäl så valdes skolan där jag var lärarkandidat. Skolan var en 6-9
skola med ca 650 elever och 55 stycken lärare och dess geografiska läge var strax norr om
Stockholm. Av de fyra lärare som togs ut till studien undervisade två på min praktikskola och
de övriga två arbetade på andra skolor i Stockholmsregionen. Jag besökte därmed tre olika
skolor. De fyra lärarna valdes helt slumpmässigt ut. Lärarnas ålder varierar och även deras
ämneskombinationer och utbildningar. Jag har i denna undersökning ändå valt att helt bortse
från lärarnas ålder, kön, ämneskombinationer, bakgrund och valt att studera enbart lärare som
grupp. Anledningen till att jag valde att bortse från detta var dels att jag enbart intervjuade
fyra lärare, dels för att mitt intresse låg i att undersöka gruppen lärare.
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Intervjuare blir man genom att intervjua. Att studera litteratur kan ge vissa riktlinjer men
praktiken förblir det viktigaste sättet att lära sig behärska intervjukonsten. Genom att göra
pilotintervjuer så vinner intervjuaren självförtroende genom att öva och förmågan att skapa
ett tryggt och stimulerande samspel ökar. (Kvale 1997) Jag genomförde inga pilotstudier i
denna intervjuserie utan såg hela arbetet som en övning i intervjuteknik.

Intervjuserien var väl genomtänkt. Jag funderade länge över hur frågor skulle formuleras och
bestämde mig för att använda halvt strukturerade intervjuer där några gemensamma frågor
skulle ligga till grund för själva samtalet. Tyngdpunkten lades på lärarnas utsagor om
självupplevda exempel på problematiska situationer.

De fyra intervjuerna delades upp på två olika tillfällen. Detta på grund av rent
schematekniska och praktiska skäl, men det visade sig senare att det var mycket bra då fyra
intervjuer på en och samma dag hade blivit för mycket. Intervjuerna hann också smälta in och
eventuella justeringar av frågorna kunde korrigeras. Mötet med lärarna skedde under
arbetsdagen under håltimmar eller lunchrast. Vi valde tider så att vi skulle ha gott om tid och
inte känna oss stressade. Tiden kom vi överens om gemensamt. Platsen för intervjuerna var i
ett avskilt rum på skolorna som de berörda lärarna arbetar på och kunde därför utföras ostört.
Jag hade förberett i rummet med bland annat bandspelare och mitt intervjuunderlag innan
lärarna kom dit. När läraren kom hälsade vi och jag presenterade mig lite utförliggare. Innan
intervjun sattes igång på riktigt småpratade vi lite om väder och vind för att bekanta oss och
på så sätt skapades en avslappnad atmosfär. 

3.2.2 Genomförande av intervjuerna

Jag spelade in intervjuerna på band men gjorde även lite anteckningar, dels för att kunna så
att säga ”backa bandet” om det behövdes men även för att jag skulle kunna formulera frågor
utifrån vad den intervjuade precis berättat. Jag började intervjuerna med att be lärarna att
berätta för mig om det första som de kom att tänka på då de hörde orden problematiska
situationer i klassrummet. Detta för att om möjligt fånga deras spontana tankar kring
fenomenet problem i klassrummet. Jag lyssnade sedan flera gånger på banden och skrev
sedan ut intervjuerna ord för ord. De två först intervjuerna skrevs ut före de två senare. Jag
skrev ut samtalen i nära anslutning till de båda intervjudagarna detta för att jag ville se
situationen klart framför mig. Jag valde att ta bort mina egna mm:anden och ja:n eller små ok
då jag skrev ut intervjuerna. Jag har inte heller valt att ta med pauser. 

Bandinspelning är den allra vanligaste formen för registrering av intervjuer. Talspråket på
bandet kan ibland vara svårt att förmedla till skriftspråk. Den levande meningen på bandet
kan fördunklas och uppmärksamheten kan dras till det formella. Samtidigt är utskriften en
förutsättning för analysen. Då intervjuerna har skrivits ut lämpar de sig bättre för bearbetning.
Att strukturera materialet i textform ger en överblick och är i sig en början till en analys.
(Kvale, 1997)
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3.3 ANALYS MED HJÄLP AV MENINGSKATEGORISERING

Det finns en mängd olika analystekniker för att få intervjuerna mer hanterliga och mer
överskådliga. Analysmetoden som jag valt kallas för meningskategorisering och innebär att
intervjun kodas eller delas in i olika kategorier. Genom kategoriseringen kan en omfattande
text reduceras till några få tabeller eller figurer. I den här analysmetoden kan kategorierna ha
utvecklats i förväg eller växa fram under arbetets gång. Kategorierna kan hämtas från teorin,
vardagsspråket eller från intervjupersonens eget idiom. Kategorierna kan delas i
huvudkategorier och underkategorier. För analyser av kvalitativa studier har
meningskategorisering länge använts. (Kvale, 1997)

3.3.1 Analysens steg

• Intervjuernas talspråk översattes till skriven text.

• En snabb genomläsning genomfördes av textmaterialet.

• En grundläggande genomläsning genomfördes och här togs nyckelord som ”brott”,
regler, prat, tidsbrist, stress, otillräcklighet och störande beteende en stor roll. 

• Begrepp togs ut ur textmaterialet. 

• Nu startade kategoriseringen med att slå samman de olika begreppen. Begreppen
prata rakt ut, småprata och skicka lappar slogs ihop till underkategorin
elevinteraktion.

• Av de kategorier som nu började ta form bildades huvudkategorier. Underkategorin
elevinteraktion fick tillhöra huvudkategorin elever.

• I materialet växte fyra olika huvudkategorier fram; elever, kollegor, organisation och
lärare.

• Ytterliggare genomläsningar genomfördes för att se om materialet bearbetats korrekt.

3.4 METODDISKUSSION

De fördelar jag ser med att jag var lärarkandidat då jag utförde intervjuerna är att jag
uppfattade lärarna som mycket ärliga i sina uttalanden, det framgick tydligt att de inte ville ge
mig en falsk bild av verkligheten i skolan. Samtidigt fanns en relation mellan mig, skolan och
den intervjuade läraren som jag tror gav en förtrogenhet för intervjusituationen. Jag tror även
att jag hade lättare för att förstå vissa uttalanden och att det beroende på att jag själv
undervisat på skolan och varit en del av den fysiska och sociala miljön. De nackdelar jag kan
tänka mig är att jag kanske haft svårigheter med att tolka vissa uttalanden objektivt, så
objektivt det nu går i en intervjusituation, och då kanske tolkat in saker lite för snabbt eller
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saker som inte avsetts. Vidare utfördes två av intervjuerna på skolor som var mer obekanta
för mig. 

Jag utförde inte pilotintervjuer utan började min intervjuserie direkt. Mina fyra intervjuer
användes alla i studien. Jag lärde mig hela tiden och mina följdfrågor var mer genomtänkta
vid den sista intervjun än vid den första. Jag tror precis som Kvale (1997) skriver att konsten
att intervjua lärs bäst genom att intervjua. Vid kommande studier kommer pilotstudier att
genomföras då jag nu anser att det är bra att prova ut frågor och då få mer genomtänkta och
korrekta frågor och följdfrågor redan från början.

Var det då bra att använda sig av metoden intervju? Jag valde att undersöka lärares
upplevelser av problematiska situationer i skolan och jag anser att jag valt rätt metod för det.
Genom intervjuerna så kommer lärarnas upplevelser och erfarenheter fram. Jag ser det som
en förmån att få ta del av deras olika klassrumsberättelser. Om jag däremot valt att även
undersöka frekvensen av problematiska situationer så bör studien utvidgas genom en enkät
där lärarna får ange hur ofta de stöter på nämnda problem.
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4. RESULTAT

I detta avsnitt redovisas resultaten av intervjustudien. Intervjusvaren kategoriseras för att
sedan kunna jämföras med den lästa litteraturen. Resultaten delas in i fyra huvudkategorier;
elever, kollegor, organisation och lärare. Många av problemen ligger i elevers ”brott” mot
de traditionella regler som finns i skolan, men det finns även omständigheter som tid och
rörigt möblerade klassrum. Jag har valt att göra en distinktion mellan yttre och inre faktorer
av problemet. Yttre faktorer är t ex elevinteraktion, kollegors beteende eller ramfaktorer. Med
ramfaktorer avses bristande resurser, stora klasser och dåliga arbetsvillkor och där läraren
inte kan på verka sin situation i någon större utsträckning. De inre faktorerna handlar
uteslutande om lärarnas upplevelser av de problematiska situationer som de delgivit mig.
Exempel på inre faktorer är lärarnas upplevda känsla av stress och maktlöshet. Jag har valt att
använda kategorierna som svar på mina frågeställningar. De fyra kategorierna redovisas i
tabeller och beskrivs och exemplifieras genom citat från intervjuundersökningen. De
eventuella namn som förekommer i citaten är givetvis fingerade. 

Mitt syfte var att ta reda på vad lärare anser att problematiska situationer är för något och
därför kommer jag inte att redovisa hur vanligt förekommande de utvalda situationerna är. De
problem som tas upp är inte rangordnade efter frekvens utan enbart om det förekommer eller
inte. 

4.1 ELEVER 

Den första huvudkategorin har fått namnet elever. I kategorin samlas de störande
elevbeteenden där elever bryter mot skolans traditionella regler och/eller stör sina kamrater. 

Tabell 3: Elever

Huvudkategori Underkategori • Exempel 

• Pratar rakt ut.

• Småpratar.Elevinteraktion

• Skickar lappar.

• Sen ankomst.

Elever 
Störande
elevbeteende
Elevbeteende där
elever bryter mot
skolans
traditionella
regler och/eller
stör sina
kamrater. (yttre
faktorer)

Hinder för arbetet
• Ej material med som måste

hämtas.
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4.1.1 Elevinteraktion

Underkategorin elevinteraktion syftar till det samspel som elever har med varandra under
lektionstid. Ett vanligt förekommande problem är då elever pratar rakt ut i klassen utan att
räcka upp handen och fått ordet tilldelat. 

…ja det är när elever inte räcker upp handen utan bara pratar rakt ut… De
låter inte alla få tänka… Jag tycker att det är jättekul att de kan och att de lär
sig men ibland går det så fort för en del att många av de andra inte hänger
med… 

…om jag ska ta något mer generellt så måste jag nog säga att det är det här
med att dom ofta pratar rakt ut… ja en del vill säga… andra elever säger
aldrig någonting även fast man vill… det är svårt att få alla att våga prata… en
del är så bra på att ta plats… att ta för sig… man får verkligen påminna sig om
att se alla elever… Ja, se dom gör man ju… …pratar då en del rakt ut hela
tiden…ja det är klart att man lär sig dom namnen och känner igen dom
eleverna snabbast… 

…alltså… räcka upp handen och så… så är det så kul som lärare att höra att
saker fastnar… att de kommer ihåg saker… för att inte tala om när de kommer
på saker… så det är ett litet dilemma det där… alla måste ju få hinna
tänka…dom svaga slutar tänka annars om dom ändå vet att Mattias alltid
svara rakt ut… man får väl försöka ha lite balansgång här… Jag känner mig
rätt kluven i frågan… men det är nog viktigt att berätta för eleverna att det inte
är ok att de skriker svaret rätt ut även fast det är rätt…dom ska ju faktiskt inte
ha ett privelege för att dom kommer med rätt svar… 

…undervisningen har förändrats en del… om jag tar det här med att eleverna
pratar rakt ut utan att räcka upp handen… Det är mer accepterat idag… förr
så vågade ingen säga något utan att dom fått ordet… nu är det svårt att få dom
att förstå vikten av att räcka upp handen och vänta på sin tur… det är ett
problem för dom som är ordentliga och som är tysta och sitter där med handen
i vädret… jag vill att dom ska få svara och inte dom andra… men ofta så är rätt
svar redan nämnt då… 

…det sker ständigt… och det gäller att veta när det är godtagbart att acceptera
när eleverna pratar rakt ur… oftast så vill jag inte att dom ska det… men
ibland kan jag tycka att det går bra…

Andra elevbeteenden som är störande för lärare i klassrummet är då elever småpratar med
varandra eller då de skickar lappar.
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…det kanske hör ihop lite med det vi pratade om innan men jag måste nog säga
att det är när dom ska småprata med varandra eller skicka lappar till
varandra… just när de pratar så känns det som om dom stör dom andra och det
är svårt att få dom koncentrerade… Jag har försökt att få dom att förstå att en
del har svårt att koncentrera sig om det är lite småprat här och där… du vet…
det krävs en viss koncentration… det blir lätt lite oenighet… en del störs inte
alls av pratet medans en del störs och då också börjar prata och så är allt bara
igång… ja nu har det i och för sig blivit lite bättre… de lyssnar på musik som
de tar med sig själv…

4.1.2 Hinder för arbetet

Två andra störande elevbeteenden är då elever kommer för sent till lektionen eller då de inte
har med sig det skolmaterial som de behöver. Dessa två beteenden slogs ihop till
underkategorin; hinder för arbetet.

…ja det första som slår mig är faktiskt det här med att dom kommer sent. Sen
ankomst som det så fint heter… Jag menar när eleverna kommer sent till
lektionen. Ja, det finns ju alltid dom som är där i tid men sedan är det några
som kommer sent och som stör början på lektionen… Det är faktiskt trist att
behöva börja på det sättet… Ja det är nog det första som slår mig. Men det är
klart… det är egentligen inget jätteproblem… men det stör…

…då var det några elever som kom för sent… Det var tre killar som kom
tillsammans precis när jag stängt dörren och berättat vad vi skulle arbeta
med… Då tar de i handtaget och när det är låst så bankar de på dörren… Jag
förstår inte att man inte kan knacka lite försiktig… ja då reagerar givetvis hela
klassen och koncentrationen är som bortblåst… typiskt… Och när dom väl
kommit in i klassrummet ska de givetvis berätta högt och ljudligt varför de
kommit sent… när en lektion börjar så här är det så tråkigt… Jag får ta allt en
gång till… Det är faktiskt tråkigt… Det känns som om man inte riktigt kan få
dem att förstå att det är nonchalant att drälla in sent till klassen…

…att dom inte har med sig sina grejer… böckerna å penna eller sudd å så…
eller miniräknare… dom är lite dåliga på att sköta sitt skolarbete helt enkelt…
Jag tycker det är lite dåligt av dom att jag hela tiden ska behöva påminna om
vad dom ska ha med sig… jag är så trött på det… dom borde ta lite mer
ansvar…

… då blir det ju så att dom måste gå ut till skåpet igen och så blir det lite stök
och bök och slag i dörren… alla störs ju av det… samtidigt så måste jag ha koll
på att dom kommer tillbaka… och att dom då har med sig det dom hämtat…
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ofta är dom också lite okoncentrerade… vilket gör att dom får svårt att komma
igång och sedan har nästan halva lektionen sprungit iväg… 

4.2 KOLLEGOR

Det en lärare gör på en lektion påverkar andra lärares arbetssituation. Kollegors arbetssätt,
beteende och olika val påverkar arbetet i det egna klassrummet. Då en kollega bryter mot
gemensamt uppsatta regler försvåras försvarandet av reglerna. Denna kategori har fått namnet
kollegor.

Tabell 4: Kollegor

Huvudkategori Underkategori • Exempel  

Kollegor
Kollegors
arbetssätt,
beteende och
olika val
påverkar det
egna arbetet.
(yttre faktorer)

Kollegors beteende • Bryter mot gemensamma
regler.

4.2.1 Kollegors beteende

Då kollegor bryter mot gemensamma regler som skolan satt upp ses det som en svårighet då
det ifrågasätter den egna yrkesrollen. I detta samanhang blir kollegors beteende ett problem.

…på skolan så har vi kepsförbud i klassrummen… Eleverna måste lämna sina
kepsar eller mössor för den delen också, i skåpen innan lektionen startar. Det
här sköts inte av alla… det är en så enkel regel… Keps in i skåpet när böckerna
hämtas! Inte speciellt avancerat… problemet är egentligen inte när dom
kommer till min lektion… jo ibland men oftast så springer dom snällt och
lämnar kepsen… det tar lite tid i början och det är tråkigt… men det som jag
tycker sämst om är att alltid behöva påminna dom om det… och då få höra…
”att men för Margareta eller Thomas så får vi ha keps…” Ja det är andra
lärare som tillåter det på sina lektioner och då blir det så svårt att motivera att
dom inte ska ha dom på… Har vi regler så måste alla stå bakom annars så går
det inte… Det förstår väl vem som helst…
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…en som eleverna inte lyssnar på… en som tjatar och gnatar… Regler är så
svåra att försvara om inte alla vuxna i skolan följer dom… Tänk så mycket
enklare det skulle vara om alla kunde efterleva det som en gång bestämts…

4.3 ORGANISATION

I den här kategorin har jag samlat utsagor som handlar om skolans organisation. Det är
ramfaktorer som stora klasser och bristande ekonomiska och tidsmässiga resurser som
påverkar de problematiska situationerna. 

Tabell 5: Organisation

Huvudkategori Underkategori • Exempel

• Stora klasserRamfaktorer 
(bristande resurser, stora klasser
och dåliga arbetsvillkor) • Schema

Organisation
Ekonomiska och
tidsmässiga
resurser. (yttre
faktorer)

Miljö • Röriga klassrum 

4.3.1 Ramfaktorer

Stora klasser påverkar lärarens arbetssituation. Då eleverna är många så är det svårt att få
tiden att räcka till för allas olika behov. 

..att jag inte hinner med att hjälpa alla elever på matten… dom vill hela tiden
ha bekräftelse på att dom gör rätt… och jag får springa benen av mig för att
hinna med alla… dom är så många och en del är så små… dom är verkligen
små barn fortfarande…

…dom är 28 stycken… Det är många… jag hinner inte med alla och det känns
jättejobbigt… dom räcker upp handen och jag springer runt… och så känns det
inte som om man kan stanna hos en elev för länge för då blir dom andra
otåliga och så blir dom okoncentrerade… boken som vi arbetar med är ganska
så svår också och det gör inte saken bättre… dom behöver massor med hjälp…
både kunskapsmässig och med motivationen… jag är helt slut…



29

Ett annat exempel på en ramfaktor är schema och med det så menas svårigheten
att styra och planera lektionerna på grund av det schemat som är bestämt av
skolan. 

… du det är egentligen inte en så lätt fråga… Hmm… Det första jag tänker på
säger du… …det måste nog vara att få tiden att räcka till… Det är så mycket vi
ska hinna med och jag vill gärna kunna gå runt och se hur det går…

…vi har massor av diskussioner… både i grupp och i helklass… och precis när
grupperna kommit igång så är lektionerna nästan slut… det är i och för sig lite
bättre den här terminen för nu har eleverna vant sig lite vid det här
arbetssättet… men i våras... ja då var det inte lätt… det kändes som om vi inte
kom någonstans och fick börja om vid varje tillfälle… de… ja… vet inte men
jag tror att det är det som frustrerar mig mest just nu… tänk om man inte var
så styrd av schemat… men det är som sagt en dröm… skolan funkar inte riktigt
så…mmm så är det bara…

…det är rätt så många starka elever i den klassen… Starka viljor men även rätt
starka personligheter… de hade som sagt kommit igång rejält och diskussionen
var på en hög nivå… jag såg att klockan började springa iväg… men jag ville
inte avbryta… de hade precis kommit ifrån pajkastningen till att kunna
argumentera med riktiga argument… så jag ville verkligen att de skulle få
fortsätta när de hade kommit in i rätt stämning… Men vad gör man… lektionen
var slut… och vi var tvungna att avbryta… ja… jag tyckte verkligen att det var
synd…

…det får jag nog säga… men det kanske inte är enbart det här… det känns som
om vi vill att våra elever bara ska kunna mer hela tiden… jag tror nog att
kraven har ökat på ungarna idag… vi ska vara effektiva och hinna med så
mycket… jag vet inte om det är bra… på något sätt är det ändå tiden som styr
oss väldigt mycket…

4.3.2 Miljö

Miljö bildar en egen underkategori till organisation. Där ingår röriga klassrum.

…det är en sak som jag har märkt som jag har tänkt lite på… Det är nog inget
problem utan det är en sak som är så enkel att få det lite mindre rörigt bara
…men det var lite kul att komma på det… Det är om bänkarna står huller om
buller så tycker jag att det blir rörigt… ja rörigt från början… är klassrummet
stökigt när eleverna kommer in så är det lätt att rörigheten smittar av sig om
man säger så… 
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4.4 LÄRARE

I den fjärde kategorin som jag valt att döpa till lärare berättar lärare om sina egna
upplevelser av stress och maktlöshet. Den upplevda stressen har att göra med att få tiden att
räcka till för allt som ska göras under en lektion och med att hinna med alla elever i stora
klasser. Maktlösheten upplevs dels genom elevers svårigheter i att acceptera att läraren har
”makten” i klassrummet dels genom problemet att motivera elever. 

Tabell 6: Lärare

Huvudkategori Underkategori • Exempel

• Stress över att få tiden att
räcka till för alla moment.

Upplevd stress
• Stress över att hinna med

alla elever i stora klasser.

• Över att elever inte lyssnar
och nonchalerar tillsägelser.

• Över att elever nonchalerar
uppgifter som tilldelats av
läraren.

Lärare
Lärares egna
upplevelser av
problematiska
situationer i
klassrummet.
Otillräcklighet
och upplevd
stress. (inre
faktorer)

Upplevd maktlöshet

• Över svårigheten med att nå
fram till omotiverade elever.

4.4.1 Upplevd stress

Lärare upplever stress för att hinna med alla moment i undervisningen. Kraven kommer från
skola, läroplan, elever, föräldrar men inte minst från läraren.

…men det är inte enbart i klassrummet… Jag tycker nog att vi lärare ständigt
jagar tiden… Jag brukar säga att jag känner mig som sköldpaddan som aldrig
kommer ifatt haren hur jag än gör… Jag har alltid velat vara hare… Alltså den
som ligger före… men nej som lärare får jag nog acceptera att ständigt springa
men aldrig hinna i kapp tiden…
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Stora klasser upplevs som ett stressmoment.

…jag vet inte… Kanske otillräcklig?… Jag har 27 stycken i klassen och ibland
är det svårt att räcka till för alla hela tiden… Fast jag tror att jag kände mig
lite besviken också… Jag är mentor för två utav grabbarna och jag har haft
flera långa samtal med båda om skolan och då även det här med att komma i
tid… Så ja, jag får nog säga att jag blev lite besviken också… Jag har nog inte
tänk så förut… men ja.

…visst… jag är trött i huvudet efteråt… men undertiden ja… otillräcklig…
stressad… det är helt omöjligt att känna att man ska hinna vara till för alla…
det går bara inte… jag gör allt för att hinna med de svaga… ja det är en hel del
svaga i klassen också… jag vill så gärna att dom ska hinna med och inte
komma efter på grund av att jag är ensam med dom… det tråkiga är att dom
duktiga eleverna blir lite lidande av det här… men jag vet inte vad jag ska göra
annars… en flicka i klassen är så duktig i matte att hon har fått en annan bok
nu… sjuans… det är tur att hon är så självständig… hon fixar det mesta själv…
annars så skulle det aldrig gå… men jag skulle så gärna vilja kunna få de
duktiga eleverna att utvecklas mer… ge dem lite utmaningar… men som det är
nu är det helt kört…

…nja… det är klart att stressen är mest under lektionstid… men den finns klart
lite där hela tiden när man tänker på detta med sexorna… det är skönt att man
inte har enbart såna här klasser… jag vet inte riktigt hur det skulle gå… det
skulle nog inte gå föresten… jag tror att det är då en lärare tappar sugen efter
ett tag… det är svårt att gå runt och ständigt ha en känsla av att inte räcka till
för sina elever… ja å sen är man ju inte bara lärare… det är familjen där
hemma också… hämta barna på dagis… ja livet är rätt så intensivt…

4.4.2 Upplevd maktlöshet

Här har jag samlat lärarnas utsagor om elever som inte lyssnar och nonchalerar tillsägelser
och uppgifter av läraren. Dessa elevbeteenden upplevs av läraren som ett brott mot den
traditionella lärarrollen. Eleverna godtar inte att läraren innehar ”makten” i klassrummet.
Lärarna uttrycker att de upplever en form av maktlöshet där de inte vet hur de ska bemöta
problemet eller situationen.

…när elever inte vill lyssna… när dom så totalt nonchalerar det jag säger… du
vet när man vet att dom hört vartenda ord jag sagt men ska låtsas som om dom
inte gjort det… och så tror dom att dom ska komma undan med det… det måste
vara det som jag ser som problematiskt… 

…om jag ber eleverna att ta upp sina böcker och börja läsa och så är det då en
som inte gör det… Ja… då säger jag till honom en gång till att öppna boken och
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börja läsa… men han vägrar… ja inte verbalt… för han säger ingenting utan
bara låtsas som om det regnar… ja så blir dom andra störda av att jag ska säga
till honom igen… det är svårt med dessa skoltrötta elever… att få dom
motiverade… att få dom att förstå att det är viktig för dom att studera för att
deras framtid bygger på det…Jag kan säga till både tre och fyra gånger utan att
det händer något… Det slutar oftast med att han sitter där… Ibland så börjar
han läsa efter en stund… men det är inte alltid…

…det är ett störande moment som inte skulle behöva finnas med… jag upplever
också en form av tjatighet över att behöva säga till gång på gång… men
samtidigt vet jag att många elever lär sig efter tag… för en del tar det bra lite
längre tid…

Även svårigheter i att motivera elever upplevs som maktlöshet av lärarna.

…elever som inte lyssnar eller vill arbeta… vad man än säger så går det inte att
få dem att förstå att om de bara la ner lite kraft på att anteckna och lyssna så
skulle arbetet i skolan gå mycket bättre… att det direkt skulle visa sig på deras
betyg… men nej det går inte…

…jag tänker på dom här eleverna som är omotiverade… dom som inte vill
någonting… som går runt och som ser allmänt trötta ut… Ja det är svårt att nå
fram till dom… Jag har en flicka… det är just en sån elev som inte vill
någonting eller så… hon är alltid trött… presterar dåligt på prov… ja jag vet
faktiskt inte vad vi ska göra med henne… Hennes mentor har varit i kontakt med
föräldrarna också… flera gånger… men jag vet inte om jag har märkt någon
skillnad direkt… Jag har pratat med Anna  också och det är svårt att inte tycka
synd om den tjejen… hon verkar så vilsen… jag skulle så gärna vilja hjälpa
henne… men jag vet faktiskt inte hur… det är svårt… Vi i laget har pratat om
henne flera gånger…

…nej som hon är… det inte så många men de finns där… och då blir det ett
problem… Ja det är ju inte så att hon stör precis… hon sitter mest där och bara
finns… Hm… Men omotiverade elever finns det gott om… Mer eller mindre
självklart… Men de finns alltid någon varje lektion som ska peppas… och det är
mitt jobb… Jag gör det så gärna… ja faktiskt så gör jag det gärna men det
känns tungt ibland då man försökt allt… känns det som… och så funkar det inte
ändå…

…självklart så känner jag mig som en dålig lärare ibland… när jag inte kan nå
fram till henne… men jag har fått mycket stöd av mina kollegor… så jag har
börjat inse att det ibland blir det så här… En kollega sa till mig att det inte går
att rädda hela världen och alla ungdomar… att vi får vara tacksamma för att vi
lyckas få en del av våra elever att lyckas… sorgligt… men det är nog sant…
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4.5 ÅTGÄRDER VID PROBLEMATISKA SITUATIONER

Mitt syfte med undersökningen var att titta på hur situationen ser ur för lärarna i klassrummet
och alltså inte på vilka orsaker som låg till grund för de problematiska situationer som de
valde att berätta om för mig. Anledningen till att jag valde att inte undersöka de
bakomliggande orsakerna var att jag ville skala av och försöka att renodlat se på enbart
situationen. Jag hade inte heller som syfte att titta på åtgärder för problemen. Det visade sig
senare vid intervjuerna vara svårt för lärarna att enbart prata om situationen utan att blanda in
orsaker eller åtgärder för problemen i klassrummet. Många av lärarna var villiga att berätta
om hur de bemöter dessa situationer. Jag fick genom mina intervjuer även fram resultatet
åtgärd. Det vill säga ”Hur bemöter lärare dessa situationer?” Mitt syfte var alltså att få ta del
av deras känslomässiga upplevelser men jag fick även ta del av de gjorde åt problemen. Jag
redovisar här utvalda exempel på lärarnas åtgärder och/eller hantering av några problematiska
situationer. Dessa åtgärder eller funderingar redovisas med hjälp av lärarnas egna ord via
utdrag ur intervjuerna.

4.5.1 Åtgärder vid prat

Lärare har i alla tider försökt att hitta metoder för att skapa arbetsro i klassrummet. En sätt
som lärare valde att berätta för mig var att låta sina elever lyssna på egen musik under
lektionerna. Eleverna har med egna portabla cd-spelare och väljer och lyssnar på egen vald
musik. Det resulterar att de har lättare att koncentrera sig och stör inte heller sina kamrateter.

de lyssnar på musik som de tar med sig själv… dom har med sig egen cd eller så
lyssnar dom på radion i sina telefoner… det har blivit mycket lugnare och
bättre arbetsro nu sen vi införde det här… Dom flesta som pratade förut lyssnar
på musik nu… kanske var det så att dom istället hade svårt att koncentrera sig
när det var tyst och var tvungna att leva runt lite för att trivas… ja så det kan
jag faktiskt ha som tips… att eleverna får lyssna på egen musik som dom tycker
om… Lyssnar dom i sin hörlurar så störs inte dom som vill ha tyst…

4.5.2 Åtgärder vid sen ankomst 

Att komma tillrätta med problemet sen ankomst kan hanteras på olika sätt. I
intervjuunderlaget framgår att det sker genom verbala tillsägelser av olika ”stränghet” och
straff där elever t ex får vänta utanför klassrummet.

…ja jag måste nog säga att jag känner mig lite kluven om jag ska skälla på dom
varenda gång och låta de andra bara sitta där och lyssna på en arg lärare eller
om jag ska strunta i dom… men nej jag måste markera för de andra att det inte
är ok att komma för sent… Nej jag vet inte… Ibland har jag funderat på att låta
dom stanna utanför… 
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4.5.3 Åtgärder vid röriga klassrum

En åtgärd för att skapa mindre röriga klassrum och färre röriga elever var att se till att
rummet var i ordning innan lektionen startade. En fint rum påverkade eleverna på ett positivt
sätt.

…det är om bänkarna står huller om buller så tycker jag att det blir rörigt… ja
rörigt från början… är klassrummet stökigt när eleverna kommer in så är det
lätt att rörigheten smittar av sig om man säger så… jag har testat det här själv
några gånger då jag stökat runt lite innan dom kommit in efter rasten och
jämfört med när det ser bra ut i klassrummet… det är stor skillnad… man kan
inte tro att det skulle påverka så mycket men det gör det… 

…jo det är inte så mycket mer… det är slut där… men nu tar jag den lilla extra
tiden till att göra det lite fint i rummet innan dom kommer in… det är värt det…
jag försöker att få dom att ställa i ordning efter sig också… att få dom att förstå
att det är viktigt med lite ordning…

4.5.4 Åtgärder vid nonchalans

Två olika sätt att hantera nonchalans hos elever har trätt fram i studien och det är upprepade
tillsägelser och nonchalans från läraren.

…ja… Om jag ber eleverna att ta upp sina böcker och börja läsa och så är det
då en som inte gör det… Ja… då säger jag till honom en gång till att öppna
boken och börja läsa… men han vägrar… ja inte verbalt… för han säger
ingenting utan bara låtsas som om det regnar… ja så blir dom andra störda av
att jag ska säga till honom igen… det är svårt med dessa skoltrötta elever… att
få dom motiverade… att få dom att förstå att det är viktig för dom att studera
för att deras framtid bygger på det…Jag kan säga till både tre och fyra gånger
utan att det händer något… Det slutar oftast med att han sitter där… Ibland så
börjar han läsa efter en stund… men det är inte alltid…

…jag känner mig sliten mellan två tankar… å ena sidan vill jag få honom att
läsa i boken å andra sidan vill jag koncentrera mig på dom andra som faktiskt
läser… lite itudelad… vad är rätt… nej det är svårt men jag ser det som ett
problem att han inte lyssnar på mina instruktioner… det känns lite nonchalant
och då kan jag ibland känna att då kan jag betala tillbaka med samma mynt…
att han nog är så stor att han borde förstå att om han beter sig så… ja då kan
han inte komma och kräva allas uppmärksamhet nästa gång… men som sagts
det är svårt… för den gången så är jag glad för att han arbetar… Jag har
pratat med honom enskilt men vi har inte kommit tillrätta med varför det är så
här… han säger mesta att det beror på att han är trött… 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Jag kommer här att redovisa mina slutsatser av min studie och försöka ställa mina resultat
mot litteraturen. Det har framkommit många intressanta tankar och synpunkter i
intervjumaterialet och jag har valt att redogöra för dessa resultat utifrån mina två
frågeställningar. Om man ber lärare att beskriva problematiska situationer i skolan så är det
inte så svårt att få dem att prata. Samtidigt poängterar de hela tiden glädjen i sitt arbete. Mitt
syfte var att ta reda på vad lärare anser att problematiska situationer är för något och hur de
upplever de problematiska situationerna. De problem som tas upp är inte rangordnade efter
frekvens utan enbart om det förekommer eller inte. Jag fick även ta del av några tankar som
lärarna har om hur man kan komma till rätta med olika problem. Så långt de går kommer jag
att relatera till den litteratur jag läst om tidigare forskning.

5.1 VAD ANSER NÅGRA LÄRARE ATT PROBLEMATISKA SITUATIONER ÄR FÖR
NÅGOT?

I studien framgick att lärare varje dag stöter på mängder av olika av problem. Flera av
problemen sätts i samband med elever och då de stör den traditionella undervisningen i
skolan. Men även organisationen och kollegorna står för en del av problemen i lärares
vardag. 

5.1.1 Elever

Den elevinteraktion eller det samspel som pågår mellan eleverna på lektionstid stör
undervisningen och lärare anser vidare att det ger upphov till problem i klassrummet. Denna
interaktion kan vara av olika typer som prat, småprat och lappskickande. Gemensamt för
dessa är att lärare anser att det stör koncentrationen. Lärare finner att eleverna bryter mot de
traditionella regler som finns i skolan. Detta resultat stämmer väl överens med Granström
(1992) där han menar att interaktionen eller samspelet mellan elever i sig ses som ett
störningsmoment i klassrummet. Att störa sina kamrater på olika sätt anses vara mycket
störande. 

Då elever på olika sätt interagerar med varandra så betraktas det av de intervjuade lärarna att
vara ett problem. Ett sätt som lärare nämner är då elever pratar rakt ut i klassen utan att
räcka upp handen och fått ordet. Flera lärare tar upp svårigheten under intervjuerna och
betonar att det är besvärligt att få eleverna att förstå att det är viktigt att räcka upp handen. De
menar på att det stör koncentrationen och ordningen i klassen. I den undersökning som
Granström & Einarsson gjorde 1998 fastslogs att prat ansågs vara ett ”störande beteende”
och det stämmer väl med vad de intervjuade lärarna i min studie ansåg. 

Elever som småpratar med varandra stör lektionen och koncentrationen i klassrummet.
Eleverna stör varandra då de småpratar med varandra och koncentrationen blir svår att
upprätthålla. Denscomb (1994) kallar detta för en synlig störning då elever pratar om annat
än vad lektionen handlar om. Han menar att hela eller delar av klassen påverkas av detta
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disciplinproblem som han väljer att kalla det. Lärarna i min studie bekräftar hans teori. Även
Granström & Einarsson (1998) anser att både prat och småprat hör till störande beteenden. 

Att skicka lappar är en annan form av interaktion mellan elever. Det ses som ett
störningsmoment enligt Granström (1992) och han tar upp det i sin studie. Eleverna i
klassrummet stör varandra och koncentrationen är borta. Det som sker på en bänk kan störa
verksamheten på en annan bänk. Under en lektion sker många olika aktiviteter och ofta på en
liten yta så eleverna påverkas av vad som sker vid de olika bänkarna och det kan vara svårt
för elever att få arbetsro. Detta problem med att få arbetsro på en liten yta nämner Stensmo
(1997).

Då elever på olika sätt sätter upp hinder för arbetet är ett problem för lärare. De störande
elevbeteenden som lärarna tar upp är då elever kommer för sent till lektionen eller då de inte
har med sig det skolmaterial som de behöver. Dessa typer av situationer skapar problem och
ses av lärarna som ett påfrestande uppförande. Då elever inte kan komma i tid eller inte ta
med sig det som behövs för att klara av lektionen innebär att de inte lever upp till den
traditionella rollen som elev. De uppfyller helt enkelt inte de normer som krävs för att passa
in i den traditionella elevrollen. Det här stämmer väl överens med Granström & Einarsson
(1998), vidare skriver författarna att det var vanligt att elever kom sent till lektionerna men
att det inte upplevdes som något speciellt störande. Jag har i min studie inte valt att göra
något gradering av vilket beteende som var mer störande än något annat men jag drar ändå
slutsatsen av att då lärare väljer att nämna ett problem så upplevs det som just ett problem.
Flera av ”mina” lärare upplevde att sen ankomst var ett irriterande beteende då de eleverna
som kom sent störde de andra eleverna.

5.1.2 Kollegor

Ett problem som tas upp i min undersökning handlar om lärarnas kollegor och då avser de
sina kollegors beteende. Det som framkommer är att det är svårt att acceptera att andra
kollegor bryter mot de gemensamt uppsatta reglerna som gäller på skolan. Det en lärare gör
på en lektion påverkar andra lärares arbetssituation i det egna klassrummet. Lärarna menar att
det försvårar för dem att motivera eleverna till att följa regeln. Samtidigt så nämner lärare att
det blir svårare att arbeta om andra lärare tänjer på gränserna och inte är konsekventa. Lärare
som håller på reglerna kan anses vara tjatiga av elever. Arfwedson & Arfwedson (2002) anser
att varje lärare är beroende av sina kollegor och att det som sker i andra klassrum och på
andra lektioner påverkar lärarens eget arbete. De nämner också att elever bedömer sina lärare
och att vissa lärare då tillskrivs mer makt än andra. En lärare som inte håller så hårt på regler
skulle kunna bli en populär lärare som får mer makt. Som synes så stämmer det väl med det
som ”mina” lärare väljer att ta upp.

5.1.3 Organisation 

Det finns problem som handlar om skolans organisation. Det är framför allt ramfaktorer som
stora klasser och bristande ekonomiska och tidsmässiga resurser som påverkar de
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problematiska situationerna. De ramfaktorer som kommer fram som problem i den här
studien är klasstorleken och hur schemat är lagt. Problemet med stora klasser innebär att
lärare har svårt att hinna med alla elever och alla moment som hör till att vara lärare. Det är
svårt att ”hålla koll” på alla elever samtidigt som den ordinarie undervisningen ska utföras.
Lärare anser att det blir svårare att undervisa i och skapa arbetsro klasser med många elever.
Vilket också framkommer i Granström (1998) då han skriver att arbetsbelastningen ökar för
lärare då de undervisar i stora klasser. Här kan jag relatera till min egen lärarerfarenhet, även
om den ännu är ganska kort, om att det är svårare att skapa ett harmoniskt klassrumsklimat i
större grupper än i små. Som samhället är byggt idag så tror jag skolan vinner på att skapa
goda, nära och kontinuerliga relationer och ett sätt att uppnå det anser jag är att arbeta med
mindre elevgrupper.

Ett annat exempel på en ramfaktor som de intervjuade anser skapar problem är schemat och
med det så menas svårigheten att styra och planera lektionerna på grund av det schemat som
är bestämt av skolan. De är styrda av sina lektioner och timantalet och det är svårt att vara
flexibel med tiden. Detta får ses som anvisning från skolledningen och skoladministratören
där läraren har liten eller ingen möjlighet att påverka hur schemat är lagt. Arfwedson &
Arfwedson (2002) menar på att nästa alla lärare har erfarenheter av dessa typer av direktiv.

Den omkringliggande miljön påverkar klimatet i klassrummet anser ”mina” lärare. De
beskriver att röriga klassrum skapar ”röriga” och okoncentrerade elever. Jag har inte funnit
något som motsvarar denna kategori i den litteratur som jag tagit del av. Däremot så om jag
relaterar till min egen erfarenhet som lärare och som människa så anser jag att ett väl
möblerat och trevligt utformat rum kan skapa en bra atmosfär. Granström & Einarsson (1998)
gör en koppling till att samspelet i klassrummet även påverkas av lokalen, det vill säga
klassrummet, men det är svårt att avgöra om det finns ett samband med mina lärares utsagor. 

5.2. HUR UPPLEVER NÅGRA LÄRARE PROBLEMATISKA SITUATIONER?

De inre känslorna av upplevd stress och maktlöshet tas upp i flera av intervjuerna. Det är här
i upplevelsen av de problematiska situationerna som jag tror att kärnan av lärares tunga
arbetssituation ligger. Jag är beredd att mena att alla lärare någon gång upplever
otillräcklighet men att det handlar om att kunna hantera situationen och de inre känslorna på
ett bra sätt. Jag menar då inte att problemen enbart finns i lärarens upplevelsevärld utan att
förhållningssättet påverkar om problemen ses som oövervinnliga.

En lärare säger; 

…jag tycker nog att vi lärare ständigt jagar tiden… Jag brukar säga att jag
känner mig som sköldpaddan som aldrig kommer ifatt haren hur jag än gör…
Jag har alltid velat vara hare… Alltså den som ligger före… men nej som
lärare får jag nog acceptera att ständigt springa men aldrig hinna i kapp
tiden…
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Läraren gör en jämförelse med sköldpaddan och haren och han menar att han helst skulle
vilja vara haren, att ligga före, men att han fått acceptera att ständigt vara den som jagar. 

5.2.1 Lärare

I samtalen med lärarna framkom att de upplever stressen i skolan som ett problem. Vidare
menar de på att det är svårt att uppfylla allas krav och förväntningar och att detta leder till en
inre stress. Den upplevda stressen har att göra med att få tiden att räcka till för allt som ska
göras under en lektion och att hinna med alla elevers olika behov i stora klasser. Kraven
kommer från bl a elever men även från föräldrar, skolan, läroplaner och inte minst från
läraren själv. Även timantalet påverkar lärarnas upplevda stress av att inte räcka till. Att
kunna skapa en god utvecklingsmiljö för eleverna ställer höga krav på läraren menar
Gunnarsson (1999) och det stämmer med lärarnas egna utsagor. Skolan och klassrummet är
en miljö som ska främja utveckling för många elever och ge dem färdigheter och kunskaper
men även att främja deras harmoniska utveckling. Det här ställer höga krav på läraren att
vara flexibel, snabbt kunna fatta beslut och ha god förmåga till simultankapacitet då flera
händelser pågår samtidigt i ett klassrum. Denna komplexitet bidrar till att det begärs mycket
av läraren menar Doyle (1986). 

Lärarna tar upp problemet med stora klasser och säger att det medför att de har svårt att
tillgodose allas behov i klassrummet och det bidrar till ökad stress. Granström (1998) visar
flera undersökningar som visar samband mellan ökad klasstorlek och upplevd stress hos
läraren. Finns det flera elever med särskilda behov så upplevs stressen som mycket hög.
Denna form av inre stress kommer av att lärarna känner sig otillräckliga, misslyckade och i
vissa fall som dåliga lärare. Upplevelsen av att inte räcka till som lärarna väljer att ta upp
som problem återfinns i litteraturen hos Granström & Einarsson (1998). De har som åsikt att
stora klasser och för lite resurser skapar en påfrestande arbetssituation för läraren. Även i
deras studie så framgick det att om det förekommer elever som har problem av olika slag så
upplever lärarna en större känsla av att inte räcka till. 

Lärare nämner även en typ av maktlöshet då de inte får elever att lyssna på tillsägelser eller
gör de uppgifter som de tilldelats. Då elever nonchalerar läraren på det här sättet försvåras
uppdraget för läraren att agera kunskapsförmedlare och utlärare. De menar att eleverna bryter
mot de regler som finns för elever där de ska vara uppmärksamma, lyssna och vara lydiga.
De säger vidare att eleverna har svårt att tillåta att läraren har ”makten” i klassrummet.
Granström & Einarsson (1998) nämner att då elever inte lever upp till sin traditionella
elevroll så har läraren svårt att leva upp till sin traditionella roll som lärare. Lärarens
professionalism och makt sätts då på spel. Även Gunnarsson (1999) belyser problemet med
att makten finns hos läraren och att det ofta blir problem då eleven inte accepterar det. Den
passivitet som det innebär att nonchalera lärarens önskan eller de disciplinbrott som utförs
kan kopplas till att eleven inte godtar lärarens makt. Ytterligare en författare (Stensmo, 1997)
tar upp lärarens ledarskap och skriver att läraren som ska vara den formella ledaren i
klassrummet inte alltid är det och lärare och elev utför en maktkamp. Det stämmer väl med
vad som framgick i min undersökning.
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Att få elever motiverade nämner lärarna också som ett problem som ger en känsla av
vanmakt. Lärarna uttrycker att de upplever en form av maktlöshet där de inte vet hur de ska
bemöta problemet eller situationen. De menar på att de flera gånger försökt att nå fram till
eleven, direkt till eleven men även genom att integrera hemmet men ändå misslyckats. De
berättar att det känns frustrerande och arbetsamt att inte få något gensvar då
kraftansträngning på kraftansträngning sätts in för att hjälpa eleven. Detta stämmer bra med
Merret & Wheldalls undersökning (1993) där lärare ombads att berätta om vad som
besvärade dem, nämligen omotiverade elever och då de misslyckades med att motivera sina
elever.

Det som jag ser i detta arbete och som jag anser vara det som lärare uppfattar som problem är
just komplexiteten i att vara lärare. Alla de små byggstenarna som ska sättas samman till
broar av kunskap och färdigheter och skapa goda medborgare framkallar möjligheter till
fogar som brister. Samtidigt skapas det förunderligt många orubbliga broar där barn och
ungdomar står på en stark grund inför framtiden och det ska inte glömmas bort. Under en och
samma dag i skolan sker otaliga möten mellan människor och mängder av snabba val måste
göras. Lärare slits hela tiden mellan olika behov och krav, från omgivningen men även från
läraren själv. Det är viktigt att kunna prioritera, att kunna säga nej, att kunna säga ja men
framförallt att kunna se vilka behov som är de viktiga att tillfredsställa just i det ögonblicket.
Genom den här studien har jag fått en ökad förståelse för hur komplext läraryrket är och jag
hoppas att det kommer att hjälpa mig i min fortsatta lärarprofessionalism.

5.3 ÅTGÄRDER 

Skolan och läraren har i alla tider försökt att hitta nya vägar för att främja koncentration och
inlärning genom att skapa en god arbetsmiljö. Lärarna i studien berättar i samma andetag som
problemet nämns ofta också hur de har tänkt att gå tillväga med situationen. Det som
framkommer i undersökningen är att otillåtet prat anses vara ett stort problem i klassrummet.
Ett sätt att komma tillrätta med det här är att låta eleverna lyssna på musik i hörlurar.
Koncentrationen blev bättre både hos dem som lyssnade och de övriga i klassen. Den här
åtgärden återfanns inte i den lästa litteraturen. Däremot så tar Denscomb (1994) mer generellt
upp åtgärder mot disciplinbrott i klassrummet och ett sätt vore att ta in ungdomskulturen och
det anser jag att lärarna gör då de tillåter musiklyssnandet. Även Granström (1992) tar upp
åtgärder vid otillåtet prat och bland annat så nämner han att eleven ska begära ordet och
vänta på sin tur och dels regeln att en i taget pratar. 

I den lästa litteraturen tas ett flertal olika åtgärder vid problematiska situationer upp och jag
tror att metoderna kan fungera olika bra på olika skolor och i olika klassrum beroende på
många olika faktorer som t ex läraren, klassen, elevsammansättningen, området där skolan
ligger och samhället. Det alla författare är överens om är att det finns åtgärder och att det hela
tiden skapas nya metoder och tekniker. Jag tror att metoder som finns att läsa i böcker är bra
som idéer och utgångspunkt men att det ändå handlar om att varje lärare som Arfwedson &
Arfwdson (2002) skriver måste hitta sin egen modell för att hantera klassrumdynamiken.
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5.4 FÖRDJUPNING AV ARBETET

Under tiden då denna studie har genomförts så har jag fått mängder av nya uppslag till att
fördjupa undersökningen ytterliggare. En studie som jag skulle vilja utföra är att titta på om
lärarnas ämneskombinationer på något sätt påverkar deras syn på problematiska situationer.
Jag skulle vilja undersöka om lärare anser att problematiska situationer är samma sak trots att
de undervisar i olika ämnen eller om det går att dra andra slutsatser för respektive
ämneskombination.

Undersökningen som är gjord omfattar enbart ett begränsat antal lärare och för att kunna
uttala sig mer generellt krävs ytterliggare undersökningar. Undersökningen skulle kunna
fördjupas genom att; 

• -fler lärare intervjuas, 

• -göra en uppdelning på manliga och kvinnliga lärare och intervjua dessa,

• -göra en uppdelning av lärare genom deras ämnen och intervjua dessa, 

• -utföra observationer av klassrumssituationer, 

• -göra ett urval av stads- respektive landsortsskola. 

Ett intresse som har växt fram under tiden då jag arbetat med den här studien är att undersöka
lärares upplevda stress mer grundläggande. Genom att fördjupa mig enbart på
stressproblematiken skulle jag kunna titta på vad det är som stressar lärare och hur det skulle
kunna gå att komma tillrätta med det. Dessutom vore det intressant att höra vad elever anser
om stress i skolan.
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Intervjuguide Bilaga 1

1) Vad är det första som du kommer att tänka på då du hör orden problematiska
situationer i klassrummet? 

2) Kan du ta ett konkret exempel på en sådan situation i ditt eget klassrum?
3) Hur uppfattade du den situationen? 
4) Hur upplevde du personligen den situationen?

1) Kan du ge mig ett annat exempel på en situation som du anser vara problematisk i ditt
klassrum?

2) Hur uppfattade du den situationen?
3) Hur upplevde du personligen den situationen?

1) Kan du ge mig ytterligare exempel? 
4) Hur uppfattade du den situationen?
2) Hur upplevde du personligen den situationen?


