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SAMMANFATTNING 
I det här arbetet är syftet att lära mer om lärares strategier för att hantera elever som utmanar 

skolan. Både förebyggande arbete och kortsiktiga tillvägagångssätt som olika lärare arbetar 

med kommer att utforskas. I arbetet finns även syftet att undersöka hur man som lärare kan få 

hjälp och stöd av skolan som organisation vid problem som uppstår med elever som utmanar 

skolan.  

 

Arbetet innehåller en empirisk studie med kvalitativa intervjuer med lärare. Sex lärare i som 

arbetar i åren 7-9 har deltagit i studien. Urvalet gjordes genom bekvämlighetsurval.  

 

I studien har jag sett en uppdelning av lärarnas handlande i förebyggande strategier och 

spontana handlingar. De förebyggande strategierna är mer långsiktiga och görs i ett mer 

långsiktigt perspektiv. Dessa strategier är inget som görs under endast en lektion, vilket kan 

vara fallet med de spontana handlingarna. I studien finns indikationer på att många lärare 

använder sig av gränser och regler som förebyggande strategi att hantera elever som utmanar 

läraren eller skolan som organisation. I studien ser jag även indikationer på att lärare som 

känner stöd av rektor/ledning också känner att de vågar lita mer på sig själva och sitt eget 

handlande.
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INLEDNING 
Läraren kommer in i klassrummet, eleverna småpratar och läraren lyckas inte få dem att vara 

tysta, en del elever kommer in fem minuter för sent. Eleverna räcker inte upp handen utan 

pratar rätt ut. En elev säger att läraren är en dålig lärare. Någon har glömt pennan, en annan 

har glömt suddet och en tredje har ingen bok. Två elever längst ner i klassrummet börjar bråka 

och det är inte första gången läraren får säga till dem att sluta. Eleverna fortsätter att utmana 

läraren och skolan som organisation under hela lektionen och de får nästan inte lära sig något 

av vad läraren planerat.  

 

Förhoppningsvis är den här bilden av vad som pågår i ett svenskt klassrum i dag överdriven. 

Jag tror inte att det är såhär illa med klassrumsordningen i Sverige i dag, men vissa av dessa 

beteenden finns säkerligen i flera klassrum. I detta arbete undersöks bland annat hur lärare 

hanterar elever som utmanar skolan. Med elever som utmanar skolan menar jag att eleven inte 

gör som läraren vill eller inte anpassar sig efter systemet som skolan är uppbyggt på. Jag har 

valt att benämna det att elever utmanar skolan, med anledning av att man med den 

formuleringen inte ger någon skulden för problem som uppstår, varken läraren, skolan eller 

eleven. Arbetet är inte inriktat mot lärares hantering av elever som har koncentrations- eller 

aktivitetsstörningar som ADHD och DAMP, utan mot hanteringen av ”vanliga” barn i skolan. 

Anledningen till mitt val är att jag saknar denna information i lärarutbildningen och vill 

utvecklas inom området, då det är något som man i allra högsta grad kommer att komma i 

kontakt med ute i arbetslivet som lärare.  



 

Syfte och problemformulering 

Fokus i arbetet är att lära mer om lärares strategier för att hantera elever som utmanar lärare 

och skolan. Både förebyggande arbete och kortsiktiga tillvägagångssätt som olika lärare 

arbetar med kommer att utforskas. Dessutom kommer jag att undersöka hur man som lärare 

kan få hjälp och stöd av skolan som organisation vid problem som uppstår med elever som 

utmanar skolan. Förhoppningsvis kommer arbetet att vara till nytta för andra som vill få insikt 

inom detta område.  

 

Följande problemformuleringar är centrala i denna studie:  

• Vad använder lärare för strategier att hantera elever som utmanar skolan?  

• Hur kan läraren få hjälp och stöd i skolan som organisation med elever som utmanar 

skolan? 

 

Disposition 

Först presenteras en bakgrund i och med litteraturgenomgången där olika forskares, 

psykologers och verksamma pedagogers åsikter om elever och lärare i klassrummet belyses. 

Arbetet fortsätter med metodkapitlet där den metod och det tillvägagångssätt som använts i 

undersökningen beskrivs. I metodkapitlet behandlas forskningsetiska principer som följts och 

hur arbetets tillförlitlighet har styrkts. I slutet av metodkapitlet återfinns slutligen ett avsnitt 

där jag kritiskt diskuterar mitt genomförande. Därefter presenteras resultatet av studien i 

resultatkapitlet, som även innehåller en kort sammanfattning av vad jag har kommit fram till. 

I det sista kapitlet av arbetet, som jag har valt att kalla diskussion, resonerar jag över resultatet 

av studien tillsammans med delar av litteraturkapitlet. I diskussionen finns även mina egna 

åsikter med som en sammanbindande faktor. Sist i diskussionen finns ett avsnitt med 

avslutande reflektioner och ett avsnitt då jag presenterar förslag på vidare forskning.  

 

Genom hela arbetet använder jag ”hon” istället för ”han/hon” för att beteckna läraren eller 

eleven, detta för att texten ska vara så lättläst som möjligt. Detta gäller dock inte när det är 

klart uttalat att läraren är en man.   

 

 



 

LITTERATURGENOMGÅNG 
I detta kapitel av arbetet presenteras betydelsefull forskning och annan litteratur som är 

relevant för undersökningen. Inledningsvis beskrivs lite kort betydelsen av en god arbetsmiljö 

i skolan. Sedan tas de beteenden i klassrummet som läraren anser som icke önskvärda upp. 

Därefter behandlas olika sätt att hantera elevernas beteenden i klassrummet. De områden som 

tas upp är; tyst kunskap, relationer mellan elever och lärare, kontroll, gränser och regler, 

bestraffning och konsekvenser, belöningar, att dela upp problemen och en positiv start.   

 

Miljö och beteenden i skolan 

Vikten av en god arbetsmiljö i skolan 

Petra Harkort- Berge och Cecilia Nilarp, som är verksamma lärare, har skrivit en 

Överlevnadshandbok för nya lärare (2001). De reflekterar över arbetsmiljön i skolan och 

betonar betydelsen av att både elever och lärare ska trivas. Om miljön är oordnad, det inte 

finns någon arbetsro, stämningen är dålig och man inte visar någon respekt för varandra 

påverkas inlärningen i negativ riktning. Författarna uttrycker sig till och med så att (s. 116):  
 

Vi är fullständigt övertygade om att ingen inlärning värd namnet kan ske i en miljö som 

präglas av bråk och stök, dålig stämning eller respektlöshet. En lärare som inte kan skapa 

arbetsro i sitt klassrum, kan aldrig vara en riktigt bra pedagog. Det spelar ingen roll hur 

intressanta saker hon har att komma med eller hur roliga uppgifterna egentligen är – där dålig 

stämning råder och ljudnivån är för hög, kan man inte lyckas som lärare. 

 

Därför kan det vara intressant att söka lösningar till oönskade elevbeteenden så att inlärning 

kan ske. Men först och främst ska jag reda ut vilka beteenden det är som inte är önskvärda i 

klassrummet. 

 

Icke önskvärda beteenden i klassrummet 

Gunnel Colnerud och Kjell Granström, som båda forskar i pedagogik, förklarar i sin bok 

Respekt för läraryrket- Om lärares yrkesspråk och yrkesetik (2002) att enligt undersökningar 

är elevbeteenden som ses som störande eller ett hinder i undervisningen ungefär desamma 

över hela världen. Vid en undersökning av vilka elevbeteenden som lärarna ser som mest 

besvärande ansåg lärarna att bland de yngre eleverna var det att eleverna var ouppmärksamma 



 

och pratsamma. När eleverna var lite äldre var det även att de undvek att arbeta som ansågs 

besvärande. På komvux besvärades lärarna mest av att eleverna inte passade tiden. En annan 

undersökning om vad lärare upplever som mest besvärande och provocerande beskrivs i Kjell 

Granströms och Charlotta Einarssons FOG rapport: Utmaningar och provokationer i lärarens 

vardagsarbete (1998). Även i denna studie visar det sig, enligt författarna, att det 

elevbeteende svenska lärare upplever som mest besvärande och provocerande är då eleverna 

pratar. Med det menas att eleven avger ett svar utan att ha tillfrågats eller att eleven pratar om 

sådant som inte hör till ämnet. Något som man kunde se i de båda undersökningarna var att 

lärarna besväras då elever stör sina kamrater både genom att håna och genom att fysiskt störa 

genom att bland annat knuffas eller förstöra det den andre håller på med. Dessutom upplevde 

lärarna i Granströms och Einarssons studie att det var besvärande då eleverna inte var 

uppmärksamma eller då de var olydiga, vilket även togs upp i den undersökning Colnerud och 

Granström beskriver. Till detta elevbeteende räknas sådant som medför att eleverna inte gör 

vad de har blivit tillsagda. Hit hör därför också till exempel dagdrömmeri. De uppräknade 

elevbeteendena var sådant som enligt lärarna i Granströms och Einarssons studie förekommer 

ofta. Förolämpningar, i form av både fysiska och verbala kränkningar, av läraren var också 

något som upplevdes som besvärande. Detta var dock beteenden som enligt lärarna inte var så 

vanliga. Att elever kommer för sent var något som förekom relativt ofta enligt Granströms 

och Einarssons undersökning, men lärarna anser inte detta som något som i särskilt hög grad 

var provocerande eller besvärande.  

 

Hur gör läraren? 

Tyst kunskap 

John Steinberg (2004), forskare i pedagogik, påpekar att ”de duktigaste lärarna” är vanligtvis 

medvetna, men han skriver att det inte alltid är så. Till stor del går lärarna efter sin känsla och 

på sin intuition. Ett liknande resonemang förs av Jonas Aspelin (2003) som forskat i 

pedagogik och sociologi. Det är dock oklart om de båda författarna hänvisar till samma grupp 

av lärare. Steinberg använder begreppet ”de duktigaste lärarna” medan Aspelin använder sitt 

begrepp ”den professionelle läraren”. Aspelin menar att ”den professionelle lärarens” kunskap 

om hur hon ska hantera situationer som uppstår till stor del är en tyst kunskap. Han menar att 

”den professionella läraren” har en känsla för hur hon ska göra i olika situationer som uppstår. 

De nya situationer som läraren hamnar i hanteras intuitivt. De tidigare erfarenheter som 



 

läraren har och de kunskaper som hon har utvecklat, både medvetet och omedvetet, finns hela 

tiden med i handlandet. Steinberg ser att ”de duktiga lärarna” har inom sig en egen teori om 

inlärning. Han menar att det blir lättare att handla då man har en bra teoretisk bas att stå på, 

läraren kan då vara mer flexibel, uppfinningsrik och känner en större säkerhet i klassrummet.  

 

Relation till elever 

Harkort- Berge och Nilarp (2001) menar att det är viktigt att skapa en relation till eleverna, 

speciellt till de som är ovilliga till detta. Att som lärare inte vara rädd för att ta kontakt, utan 

våga prata med dessa elever är viktigt, elever vill att vuxna ska intressera sig för dem och 

ingripa. Harkort- Berge och Nilarp har genom erfarenhet upptäckt vikten av att inte låta de 

struliga eller motsträviga eleverna hålla ett för långt avstånd till läraren. De betonar 

betydelsen av att läraren inte ger sig, utan visar att hon bryr sig om eleven. Steinberg (2004) 

håller med om att de flesta pedagoger förstår att samspelet mellan lärare och elever är viktigt, 

men han anser att de däremot inte vet hur det påverkar. Steinberg menar att ”den goda 

läraren” förstår att det idag inte räcker med att bara vara lärare för att få auktoritet, som det 

var förr. Utan att man som lärare måste skapa en relation och för att erhålla elevernas 

förtroende måste man arbeta. ”Den goda läraren” har ett utarbetat sätt att skapa och bevara de 

goda relationerna med sina elever. Hon är hela tiden medveten om att hennes beteende 

påverkar, därför möter hon sina elever med en genomtänkt inställning till hur hon vill vara, 

enligt Steinberg. Aspelin (2003) håller med om att en viktig del av lärarens arbete är att sträva 

efter att skapa goda relationer. Han ställer sig däremot kritisk till att (s.48) : 
 

”…man uppmanar lärare att medvetet och energiskt satsa på skapandet av relationer. Jag 

ifrågasätter detta sätt att se på relationer, föreställningen att personliga, känslomässiga nära och 

förtroendefulla relationer kan bringas till existens genom uppsåtligt agerande.”   

 

Kontroll  

I Stensmos bok Ledarstilar i klassrummet (2000) tas funderingar kring kontroll upp. De 

ledarstilar som Stensmo kallar disciplin och gruppledarskap, beteendemodifikation och själv-

säker disciplin har som utgångspunkt att man kan påverka en annan människas beteende med 

hjälp av olika metoder eller redskap. Däremot är de teorier om ledarstilar som Stensmo kallar 

äkta och falska mål samt aktivt lärarskap mer kritiska till om man kan påverka beteendet, då 



 

människan själv är ansvarig för vad den gör. Viss indirekt påverkan på olika sätt anser de 

dock vara möjlig. 

 

Den ledarstil Stensmo (2000) kallar disciplin och gruppledarskap representeras av Kounin.  

Kounin anser att med hjälp av olika lärarbeteenden kan man påverka disciplinen i 

klassrummet och få eleverna att göra det man som lärare vill att de ska göra. Stensmo tar upp 

lärarbeteenden som enligt Kounin har visat sig har betydelse för lärarens kontroll i 

klassrumsklimatet. Dessa är att läraren har medvaro, kan överlappa, göra mjuka övergångar, 

hålla ett bra tempo och har gruppfokus.  

• Det lärarbeteende som Kounin kallar medvaro är ett sätt att förebygga 

klassrumsincidenter. Att läraren har medvaro betyder att läraren har ”ögon i nacken”, 

hon är medveten om att det pågår flera olika aktiviteter i klassrummet samtidigt. En 

lärare som har medvaro kan genom olika tillsägelser, både med sitt kroppsspråk 

och/eller verbalt, markera att hon vet vad eleven gör och att hon inte kan acceptera det. 

Vissa misstag kan göras av läraren, dels tidsmisstag men även målmisstag. Vid 

tidsmisstag kan det vara så att läraren inte säger till i tid innan det avvikande beteendet 

från en elev har hunnit sprida sig till andra elever eller har hunnit gå för långt. 

Exempel på målmisstag är då tillsägelsen riktar sig mot fel person, eller då läraren 

uppmärksammar en liten incident samtidigt som en annan incident går henne förbi.  

• Överlappning är ett annat lärarbeteende som handlar om lärarens simultanförmåga. Att 

hon kan ha ”många bollar i luften”, vilket betyder att hon har kontroll över flera 

arbetsuppgifter samtidigt.  

• Mjuka övergångar är ytterligare ett annat lärarbeteende som Kounin behandlar. Som 

lärare gör man övergångar mellan olika aktiviteter i klassrummet, detta ska läraren 

sköta så smidigt som möjligt enligt Kounin.  

• Ett annat lärarbeteende är att hålla ett bra tempo. För att klassrumssituationen ska bli 

smidig ska läraren ge korta och tydliga instruktioner för att bibehålla ett bra tempo. Ett 

fel en lärare kan göra är att älta oväsentligheter, vilket enligt Kounin får en 

temposänkande effekt. En temposänkare gör att eleverna arbetar mindre med 

uppgiften och ägnar mer tid åt avvikande beteende.  

• Slutligen har vi Kounins gruppfokus som är ett lärarbeteende som handlar om att i 

klassrummet är lärarens relation till eleverna en ”en-till-många-relation”. Klassläraren 



 

vänder sig till en grupp elever. Detta gör enligt Kounin att alla elever är mer 

uppmärksamma, än om läraren hade vänt sig till en enskild elev (Stensmo, 2000). 

 

Beteendemodifikation är en ledarstil som i stor omfattning använder sig av lärarkontroll i sitt 

tillvägagångssätt. Själv-säker disciplin är en annan ledarstil, denna utvecklades kring början 

av 70-talet. Då ansåg några forskare i USA att lärarna hade förlorat sin auktoritet i 

klassrummen. Lärarna skulle utbildas i något som kallas själv-säkert beteende för att ha 

möjlighet att utöva auktoritet i klassrummet. Detta var starten till teorierna i själv-säker 

disciplin. (Stensmo, 2000) 

 

Teorierna i beteendemodifikation och själv-säker disciplin skiljer sig från de lärarbeteenden 

som beskrivs i disciplin och gruppledarskap. I dessa två teorier är det istället genom 

förstärkning, straff och utsläckning som läraren påverkar eleverna och på det sättet 

kontrollerar elevernas beteende (Stensmo, 2000). Positiv förstärkning är ett tillvägagångssätt 

både inom beteendemodifikation och själv-säker disciplin. Då ett positivt beteende behandlas 

med hjälp av positiv förstärkning får eleven någon slags belöning för att denne betett sig på 

ett önskvärt sätt. (Under avsnittet om belöningar, senare i detta kapitel, ges exempel på 

positiva förstärkare.) Inom beteendemodifikationen använder man sig även av negativa 

förstärkare. Vilket betyder att då ett önskvärt beteende behandlas med hjälp av negativ 

förstärkning slipper eleven något som är obehagligt. Ett icke önskvärt beteende behandlas i de 

båda teorierna med bestraffning eller metoder för utsläckning. Eftersom eleverna inte lär sig 

vad de ska göra istället då de straffas bör alltid straffet användas i kombination med 

förstärkning enligt teorier för beteendemodifikation. Utsläckning går ut på att beteendet inte 

får några konsekvenser och då försvinner beteendet helt, släcks ut. (Stensmo, 2000) 

 

En teori som bygger på att människan gör egna val är de teorier om äkta och falska mål som 

Dreikurs och hans kollegor arbetat fram. De anser att i de lägre åren i skolan har läraren 

kontroll över eleverna, men ju äldre eleverna blir ju mer byts lärarens kontroll ut av elevers 

självdisciplin och självkontroll. På liknande sätt, inom aktivt lärarskap, handlar kontrollen om 

att lära eleverna självkontroll och att eleverna får ta konsekvenserna av hur de väljer att bete 

sig. Läraren kan nämligen inte ha kontroll över hur eleverna beter sig (Stensmo, 2000). 

 



 

Gränser och regler 

För att kunna genomföra sin primära uppgift, det vill säga undervisningen, har läraren 

tillåtelse att ställa krav på elevers ordning och uppförande enligt teorierna för själv-säker 

disciplin (Stensmo, 2000). Även föräldrar och elever har rätt att ställa krav på 

klassrumsordningen. Disciplin och ordning gör att eleverna känner en trygghet och kan då 

ägna sig åt skolarbetet enligt teorierna för själv-säker disciplin. Gränser ska sättas som alla 

parter mår bra av och som varken kränker läraren eller eleverna enligt själv-säker disciplin. 

Gränser sätter vi för att vi bryr oss enligt Bengt Grandelius (1999) som är legitimerad 

psykolog. Elever vill ha gränser och vuxna har som uppgift att sätta gränser och hålla fast vid 

dessa, det är ett sätt att visa att de bryr sig. Gränser som är satta överskrider barn för att 

kontrollera deras hållbarhet.  

 

Många vuxna känner idag att de inte har några rättigheter att delta i barnens liv, att det skulle 

motverka deras självständighet säger Grandelius (1999). Barnen har tagit över kontrollen och 

de vuxna vill inte kränka dem genom att ta den ifrån dem. Grandelius menar dock att det är 

vuxnas skyldighet att finnas till hands, det är inte rättvist att tro att barn själva klarar av sin 

egen situation. Grandelius anser att (s.82): ”En menlös snällhet riskerar att bli nutidens svek.” 

Steinberg (2004)  ser också detta, fast översatt till skolans värld. Han anser att många lärare i 

skolan i dag är rädda för att ses som auktoritära ledare och därför inte klargör normer och 

regler för eleverna. Det leder till att läraren blir otrygg och osäker i sitt ledarskap. Han ger ett 

råd till dessa lärare (s. 177):  
Avstå inte från ledarskap av rädsla för att bli betraktad som auktoritär. Utöva demokratiskt 

ledarskap, vilket innebär att du tar ett huvudansvar för att skapa förutsättningar för en ordning 

som i sin tur underlättar inlärning och utveckling. 

 

Enligt själv-säker disciplin är det inte lämpligt att hota, tvinga, läxa upp, gnälla eller vädja till 

elever som inte beter sig på ett, för läraren, önskvärt sätt. Då man använder sig av själv-säkra 

beteenden ska läraren istället göra klart för eleven att hon är missnöjd och visa på vad det är i 

beteendet som hon är missnöjd med. Därefter ska hon förklara för eleven vad hon begär att 

denne ska göra istället och insistera på att detta beteende kommer att följas av eleven. Det ska 

finnas tydliga ordningsregler upprättade i samförstånd mellan elever och lärare med negativa 

så väl som positiva konsekvenser. (Stensmo, 2000) Detta stämmer överens med en av 

riktlinjerna i Lpo 94 (1994) gällande normer och värden, som menar att läraren ska (s.11):  
 



 

… tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen… 

 

Harkort- Berge och Nilarp (2001) jämför skolan med ett spel. Ett spel måste ha regler som 

alla följer för att vara roligt att spela. Om det finns sådana som inte följer reglerna är det inte 

roligt att spela med dem. Likadant är det med skolan; det behövs regler som alla följer för att 

skolarbetet ska fungera och ens ha en chans att bli roligt. Granström och Einarsson (1998) är 

inne på samma linje och menar vidare att de beteenden som är ett brott mot vad de kallar 

spelets regler är de beteenden som lärarna anser som mest provocerande eller besvärande. De 

har som åsikt att om läraren på ett bra vis ska kunna spela sin roll som lärare i klassrummet, 

så måste eleverna spela sin roll som elever på ett bra vis.  

 

Reglerna som eleverna ska följa menar Harkort- Berge och Nilarp (2001) kan vara oskrivna 

regler. Det kan till exempel vara att elever ska passa tider både då lektionen börjar och då en 

uppgift ska lämnas in. Att de ska göra läxan eller ha med sig det arbetsmaterial som krävs. 

Samt att lyssna när någon annan pratar. Vissa elever klarar av att följa dessa oskrivna regler, 

andra behöver hjälp för att klara av att följa dem. Ett exempel på hur man kan göra är att ge 

tydliga gränser och genom envishet och nytänkande använda sina metoder menar Harkort- 

Berge och Nilarp.  

     

Innan regler bestäms i klassen ska läraren tänka på vissa saker anser Harkort- Berge och 

Nilarp (2001). Vänta ett tag innan reglerna införs så att du som lärare kan kolla av vad det är 

för åtgärder som behövs. Notera vilka som kommer för sent eller inte lämnar in uppgifter i tid. 

Harkort- Berge och Nilarp menar att i regel är det bättre med få regler än många. Det gäller att 

vara realistisk och inte begära för många eller för stora förändringar på en gång. De 

konstaterar vidare att det krävs enklare och färre regler ju oroligare en klass är. De regler 

som ändå skapas ska hållas hårt på, författarna förordar att man som grundregel är konsekvent 

till hundra procent.  

 

Bestraffning och konsekvenser 

Dreikurs (i Stensmo, 2000) förklarar skillnaden mellan disciplin och bestraffning. Han påstår 

att bestraffning är när man gör någon illa, fysiskt eller psykiskt, vilket man inte gör när man 

lär någon disciplin. Genom bestraffning lär man människan vad den inte får göra, men inte 

vad den kan göra istället. Tvärtemot Dreikurs ser Grandelius (1999) straffet som ett sätt för 



 

barnet att lära sig något och han menar att straffet inte bör vara till för att förorsaka smärta. 

Grandelius anser att man ska vara försiktig med att ta bort privilegier för barnet, men detta 

kan göras tillfälligtvis som en tydlig markering för barnet att det gjort fel. Enligt Grandelius 

bör straff nyttjas med stor försiktighet då det finns risk för kränkning. Straffet kan även skapa 

distans, tillskillnad från förnuftiga gränser som skapar tillit menar Grandelius.  

 

Det är viktigt att det blir konsekvenser då inte eleven beter sig på ett önskvärt sätt enligt 

teorier för själv-säkert beteende. Konsekvenserna ska ha bestämts i förväg och ska kännas 

acceptabla för läraren och obehagliga för eleven. Konsekvenserna ska dock inte kännas som 

ett hot för eleven, snarare som ett löfte. Konsekvenserna kan vara: att eleven utvisas från 

klassrummet, att eleven hindras vara med på något som hon sett fram emot, att eleven får 

kvarsittning, eleven får gå till rektorn och prata om sitt beteende eller att eleven blir 

hemskickad från skolan (Stensmo, 2000). Grandelius (1999) anser dock att man bör undvika 

straff som inte har någon logisk anknytning med vad barnet har gjort. Han förordar som 

lämplig straffåtgärd att barnet får be om ursäkt för vad det gjort eller på något sätt begrunda 

eller ta itu med det hon gjort.  

 

Då vuxna känner att de inte når fram till barnet händer det lätt att hot används. Ofta är hoten 

tomma anser Grandelius (1999). Det är onödigt att uttala hot som vi aldrig kommer att 

genomföra, det skapar bara förvirring hos barnet. Det är inte lagligt att ge stryk och det är 

heller ingen bra lösning på ett problem, därför ska vi inte heller hota med att ge barnet stryk 

anser Grandelius. Om man tar till stryk som reaktion på vad barnet gjort har man vanligtvis 

hållit inne med vad man känner alldeles för länge. Ett sådant beteende kan aldrig accepteras 

understryker Grandelius. 

 

Belöning 

Det är betydelsefullt att göra en skillnad mellan uppmuntran och beröm menar Dreikurs ( i 

Stensmo, 2000) i sina teorier för äkta och falska mål. Beröm riktar man till elevens 

personlighet, medan uppmuntran riktas mot personens beteende. Elevens beteende är möjligt 

att förändra då eleven anstränger sig, personligheten däremot är svår att förändra. Enligt 

teorier för äkta och falska mål tar de elever som blir uppmuntrade lättare till sig kunskaper, 

förmågor och förhållningssätt än de elever som inte får någon uppmuntran. 

 



 

Grandelius (1999) uttrycker det så att ”stökiga” barn kanske bara får uppmärksamhet genom 

tillsägelser och tjat. Det är viktigt att bryta denna ”onda cirkel” genom att ge barnet positiv 

uppmärksamhet när barnet gör något bra och visa att man ser barnet även när det gör något 

bra. Det är viktigt att den vuxne vågar gå fram och ge positiv uppmärksamhet utan att vara 

rädd för att barnet ska börja bete sig olämpligt, annars fortsätter den onda cirkeln med enbart 

negativ uppmärksamhet.  

 

Grandelius (1999) tankar om positiv uppmärksamhet liknar de positiva förstärkare, som jag 

nämnde innan, och som används både av den ledarstil som Stensmo kallar själv-säker 

disciplin och den han kallar beteendemodifikation. Det är enligt teorierna för själv-säkert 

beteende viktigt att elever som har ett önskvärt beteende belönas så att beteendet förstärks. De 

elever som inte beter sig önskvärt kan då se vilket beteende som uppskattas av läraren. 

Positiva konsekvenser i självsäker disciplin kan enligt Stensmos beskrivning vara:  

• Positiv uppmärksamhet från läraren, så som att läraren hälsar, pratar lite med eleven, 

ger komplimanger, leenden eller tar ögonkontakt.   

• Det kan även vara positiva meddelanden genom ett brev eller ett telefonsamtal till 

föräldrarna  

• Speciella utmärkelser för till exempel bra uppträdande, bra arbete eller omtanke.  

• Speciella förmåner eller materiella belöningar kan också vara exempel på positiva 

konsekvenser.  

• Vid samarbete med hemmen kan belöningar ges i hemmen.  

 

Enligt Skinner(i Stensmo, 2000), som förordar beteendemodifikation, finns det fyra kategorier 

av positiva förstärkare. Dessa är:  

• Materiella förstärkare som ofta är ätbara eller användbara och uppskattas av eleven 

och tillfredsställer något slags behov hos denne.  

• Då eleven tillåts ägna sig åt en aktivitet som denne uppskattar ses som en annan 

förstärkare.  

• Symbolförstärkare kan vara till exempel guldstjärnor eller diplom som delas ut för att 

visa på goda framsteg eller förbättring.  

• Den fjärde kategorin av positiva förstärkare är sociala förstärkare. Både verbal 

uppmuntran som att man säger ”Bra” och icke verbal uppmuntran som nickningar och 

leenden räknas till denna kategori.  



 

Både beteendemodifikationen och själv-säker disciplin har ett belöningssystem med kulor 

respektive poäng. Ett speciellt belöningssystem med kulor i en burk är något som Canters (i 

Stensmo 2004) som står bakom teorierna för självsäker disciplin, har utvecklat. Det är ett 

belöningssystem som riktar sig till klassen som grupp. Det går till så att genom att släppa ner 

en kula i en burk visar läraren att denne uppskattar elevernas beteende. Då klassen har 

förtjänat ett visst antal kulor kan kulorna bytas ut mot något förmånligt. I 

beteendemodifikationen är belöningssystemet istället individualiserat där olika lämpliga 

beteende ger olika mycket pluspoäng och olämpliga beteenden ger minuspoäng. Poängen kan 

sedan bytas ut mot någon speciell förmån. (Stensmo, 2000) 

 

Dela upp problemen 

Målsättningen för aktivt lärarskap är att mer utrymme ges för lärande och mindre utrymme för 

problem enligt Gordon (i Stensmo 2000). Det är viktigt för läraren att skilja på lärarägt och 

elevägt problem. Om beteendet framkallar negativa känslor hos läraren är ofta elevbeteendet 

hennes problem. Även Harkort- Berge och Nilarp (2001) tar upp Gordons tankar där de 

skriver att Gordon menar att om problemet är lärarägt har denne tre sätt att angripa problemet; 

Hon kan göra ett försök att förändra elevens beteende, ändra något i miljön eller situationen 

eller göra ett försök att ändra på sig själv.  

 

Harkort- Berge och Nilarp ( 2001) delar också upp konflikter i vilka läraren måste ansvara för 

att lösa och i de som eleverna ansvarar för att lösa, liknande det sättet Gordon talar om. De 

verksamma lärarna Harkort- Berge och Nilarp menar, till skillnad från forskaren Gordon, att 

för att man ska orka med så måste man låta så många problem som möjligt låta vara elevernas 

problem. Elevägda problem är sådant som gör att eleven missar något, sådant kan man inte 

som lärare ta hänsyn till, men ofta menar Harkort- Berge och Nilarp blir de elevägda 

problemen lärarägda. Till exempel är det elevens problem att hon är skoltrött, men när denne 

är pratig och stör andra har det blivit lärarens problem och därmed lärarens ansvar att lösa. 

Lösningen på problemet kommer man ofta fram till under ett eller flera samtal.  

 

En positiv start 

Harkort- Berge och Nilarp (2001) ser hellre ett förebyggande arbete och samtal än att man 

använder regler och bestraffning vid hantering av problem för att få ett bättre arbetsklimat. De 



 

ger rådet att vänta med den sedvanliga undervisningen och istället satsa på en positiv start. 

Även Gordon (i Stensmo, 2000) anser att då läraren får en ny klass bör denne planera in och 

avsätta tid för inskolning av eleverna. Harkort- Berge och Nilarp anser vidare att man ska 

lägga in övningar i samarbete, lekar relaterade till ämnet, diagnostiska prov och skrivuppgifter 

vilket, enligt författarna, ger goda möjligheter att se elevernas personligheter och se vad olika 

elever har för status i gruppen och vad det är för stämning och nivå i gruppen. Harkort- Berge 

och Nilarp anser att det är viktigt att lära sig elevernas namn så fort som möjligt. Eftersom de 

menar att det är första steget på vägen till en relation med en öppen kommunikation.  

 

Sammanfattning 

Enligt Hakort- Berge och Nilarp (2001) måste arbetsmiljön vara relativt god för att inlärning 

ska kunna ske. De beteenden som inte är önskvärda i klassrummet som nämndes i de båda 

undersökningarna har sammanfattats i åtta punkter: 

 

• Eleverna är ouppmärksamma 

• Eleverna är pratsamma 

• Eleverna undviker att arbeta 

• Eleverna passar inte tiden 

• Eleverna stör sina klasskamrater 

• Eleverna är olydiga  

• Eleverna gör inte det de blivit tillsagda att göra 

• Eleverna förolämpar läraren 

 

För att få en översiktlig bild av hur lärare hanterar elever som beter sig på ett icke önskvärt 

sätt, som tagits upp i litteraturkapitlet gjorde jag en översiktlig tabell, se nästa sida. Tabellen 

är konstruerad så att de författare som är i den övre delen av tabellen är praktiker. Harkort- 

Berge och Nilarp är verksamma lärare, Steinberg och Grandelius har också arbetat praktiskt. 

De författare som finns längre ner i tabellen är i större utsträckning teoretiker.  

 

 
 
 
 
 



 

Tabell 1. En översikt över de strategier som har tagits upp i litteraturkapitlet 

 
Harkort- Berge och Nilarp (2001) är verksamma lärare. Det behövs regler som alla ska följa 

för att skolan ska fungera. Det är bättre med få regler än för många och de regler som väl 

finns ska hållas hårt på. För att en lärare ska orka med sitt arbete menar Harkort- Berge och 

Nilarp att läraren måste dela upp problem som uppstår i lärarägda och elevägda problem. 

Läraren måste sedan låta så många problem som möjligt vara elevens problem. De anser att 

det är viktigt att skapa relationer till eleverna. De tycker att det är viktigt att läraren bryr sig 

och ställer upp för eleverna. Då man får en ny klass anser Harkort- Berge och Nilarp att man 

ska fokusera på att få en bra start. Vilket kan innebära att man kan lägga annan undervisning 

åt sidan och göra gruppövningar, diagnoser och annat som gör att läraren lär känna gruppen.  

 

Steinberg (2004), som forskat i pedagogik, anser att normer och regler ska sättas utan att 

läraren ser det som att denne är auktoritär. Han anser att läraren ska använda sig av ett 

demokratiskt ledarskap som går ut på att läraren (Steinberg, 2004, s. 177) ”tar ett huvudansvar för 

att skapa förutsättningar för en ordning som i sin tur underlättar inlärning och utveckling”. Steinberg skriver 

att ”de duktigaste lärarna” är medvetna, men han anser också ett de går på känsla och 

intuition. Han anser vidare att det i dag inte räcker med att vara lärare för att få auktoritet. ”De 

duktiga lärarna” förstår att de måste skapa en relation till eleverna för att erhålla deras 

förtroende.  

 

Grandelius (1999) är legitimerad psykolog. Han skriver mycket om gränser. Att sätta gränser 

är ett tecken på att man bryr sig enligt Grandelius. Det är vuxnas skyldighet att finnas där för 

att hjälpa eleven i sin situation. Då det ”stökiga” barnet gör något som är bra är det viktigt att 

Namn Strategier 

Harkort- Berge och Nilarp Regler Dela upp problemet Skapa relationer Bra start 

Steinberg Normer och regler Demokratiskt ledarskap Känsla och intuition Skapa en relation  

Grandelius Gränser Positiv uppmärksamhet Straff- Be om ursäkt eller begrunda 

Gordon, med flera Självkontroll  Dela upp problemet i lärarägt och elevägt problem Planera inskolning  

Dreikurs, med flera  Självdisciplin och självkontroll  Uppmuntran 

Kounin Medvaro Överlappning Mjuka övergångar Tempo Gruppfokus 

Aspelin Känsla och intuition Erfarenhet Skapa relationer  

Burnard, med flera Positiv och negativ förstärkning Utsläckning Belöningssystem 

Canters, med flera Gränser  Regler Konsekvenser Positiv förstärkning Belöningssystem Utsläckning 



 

den vuxne vågar gå fram till barnet och ge henne positiv uppmärksamhet för att bryta 

mönstret att bara ge barnet negativ uppmärksamhet. Straff är något som Grandelius ser som en 

lämplig åtgärd. Straffet ska dock inte skada barnet. Ett lämpligt straff kan vara att barnet får 

be om ursäkt eller på annat sätt begrunda vad det har gjort. 

 

Inom aktivt lärarskap (Stensmo, 2000) som bland andra representeras av Gordon anser man 

att läraren inte kan kontrollera elevens beteende, hon kan bara hjälpa eleven att kontrollera sig 

själv. Det är viktigt för läraren att skilja på lärarägt och elevägt problem. Om beteendet 

framkallar negativa känslor hos läraren är ofta elevbeteendet hans/hennes problem. Gordon 

(Harkort- Berge och Nilarp, 2001) menar att om problemet är lärarägt har denne tre sätt att 

angripa problemet; Hon kan göra ett försök att förändra elevens beteende, ändra något i 

miljön eller situationen eller göra ett försök att ändra på sig själv. Gordon (i Stensmo) anser 

att då läraren får en ny klass bör denne planera in och avsätta tid för inskolning av eleverna. 

 

Teorier för äkta och falska mål (Stensmo, 2000) lägger stor vikt vid självdisciplin och 

självkontroll. Dreikurs är en av dem som ligger bakom teorierna för äkta och falska mål. Han 

menar att uppmuntran är då den positiva uppmärksamheten riktas mot elevens beteende 

snarare än mot personligheten. Enligt teorier för äkta och falska mål tar de elever som blir 

uppmuntrade lättare till sig kunskaper, förmågor och förhållningssätt än de elever som inte får 

någon uppmuntran.  

 

Kounin (Stensmo, 2000), med teorin om disciplin och gruppledarskap, menar att läraren kan 

påverka eleverna genom olika lärarbeteenden. Medvaro innebär att läraren är uppmärksam på 

vad som händer i klassrummet. Genom tillsägelser och kroppsspråk kan läraren förmedla till 

eleven att hon är medveten om vad eleven gör och att hon inte accepterar det. Läraren kan 

även använda sig av överlappning som innebär att läraren har kontroll över flera situationer 

samtidigt. Då man ska övergå från en aktivitet till en annan i klassrummet ska läraren göra 

övergången så smidig som möjligt, en så kallad mjuk övergång. Läraren ska hålla ett bra 

tempo vilket innebär att läraren inte ska älta oväsentligheter, utan ge korta och tydliga 

instruktioner. Läraren ska också enligt Kounin ha gruppfokus. Hon ska vända sig till hela 

gruppen, istället för enskilda individer för att göra samtliga elever mer uppmärksamma.  

 

Aspelin (2003) anser att ”den professionella läraren” har en känsla för hur hon ska göra i 

situationer som uppstår, nya situationer hanteras intuitivt. Hela tiden ligger erfarenheterna i 



 

bakhuvudet. Aspelin tycker att det är positivt att skapa relationer till elever, men han ser 

negativt på att man ser det som något som läraren medvetet arbetar för att skapa. 

 

Burnard står för många av de tankar som utvecklats inom beteendemodifikation (Stensmo, 

2000). Inom beteendemodifikationen används positiv och negativ förstärkning. Dessa begrepp 

används då en elev har ett önskvärt beteende. Läraren kan använda sig av negativ förstärkning 

som innebär att eleven slipper något obehagligt. Läraren kan alternativt använda positiv 

förstärkning som innebär att eleven får positiv uppmärksamhet och på det sättet förstärks 

beteendet. Positiva förstärkare inom beteendemodifikation kan vara materiella förstärkare, 

symbolförstärkare, sociala förstärkare eller att eleven får ägna sig åt något som den ser som 

positivt. Utsläckning kan användas då eleven gör något som inte är önskvärt, då ignorerar 

läraren vad eleven gjort och genom att eleven inte får uppmärksamhet för detta släcks 

beteendet ut (försvinner). Inom beteendemodefikationen har man utvecklat ett 

belöningssystem som är riktat mot enskilda individer. Vid lämpliga beteenden får eleven 

plusspoäng och vid olämpliga beteenden får eleven minuspoäng. Då eleven kommit upp i ett 

visst antal poäng får hon byta ut poängen mot något önskvärt. 

 

De teorier för själv-säker disciplin (Stensmo, 2000), som Canters har hjälp till att utveckla 

anser att gränser ska sättas som alla parter mår bra av och som varken kränker läraren eller 

eleverna enligt själv-säker disciplin. Även ordningsregler ska finnas, som ska vara upprättade 

i samförstånd mellan elever och lärare. Då eleven bryter mot dessa regler eller betett sig på ett 

icke önskvärt sätt får hon konsekvenser för detta. Konsekvenserna kan vara att eleven utvisas 

från klassrummet, eleven hindras vara med på något som hon sett fram emot, att eleven får 

kvarsittning, eleven får gå till rektorn och prata om sitt beteende eller att eleven blir 

hemskickad från skolan. I teorier för själv-säker disciplin använder man sig av positiv 

förstärkning. Det innebär att ett positivt beteende uppmärksammas och på det sättet förstärks. 

Om eleven betett sig på ett önskvärt sätt kan hon få en belöning i form av till exempel positiv 

uppmärksamhet eller utmärkelser. Canters har utvecklat ett belöningssystem som riktar sig 

klassen som grupp, där hela klassens positiva beteende uppmärksammas och belönas. 

Utsläckning går ut på att beteendet inte får några konsekvenser och då försvinner beteendet 

helt, släcks ut. 



 

METOD 
I det här kapitlet av arbetet, som jag valt att kalla metod, kommer jag att delge de metoder och 

tillvägagångssätt som använts i studien. Inledningsvis beskrivs urvalet av informanter, där 

efter visas metoden för datainsamlingen. Vidare redogörs hur de olika stegen i 

undersökningen genomfördes, både förberedelserna och själva genomförandet. 

Forskningsetiska aspekter tas upp. Därefter följer en redovisning av hur bearbetningen av det 

insamlade materialet skedde. Jag kommer även att beskriva hur jag gick till väga för att göra 

arbetet tillförlitligt. Slutligen, i metoddiskussionen, resonerar jag kritiskt om mitt 

genomförande och studiens tillförlitlighet. 

 

Urval  

Jag behövde i min undersökning lärare som kunde berätta hur de arbetar med elever som 

utmanar skolan. Jag sökte sex lärare som arbetar i år 7-9. Anledningen till att jag var 

intresserad av de lärare som arbetar i år 7-9 var att smalna av mitt urval. Jag såg denna grupp 

som relevant då jag utbildar mig till lärare i de senare åren. För att få fram dessa lärare 

använde jag mig av ett så kallat bekvämlighetsurval. Jan Trost beskriver denna metod, i sin 

bok Kvalitativa intervjuer (2005), som både ett vanligt och praktiskt tillvägagångssätt som 

innebär att man som forskare tar de informanter man råkar hitta. Jag ringde till olika rektorer 

på de högstadieskolor som fanns i staden jag valt att göra mina undersökningar i och bad att 

de skulle söka upp en lärare för en enskild intervju. Kriteriet var att läraren var utbildad och 

undervisade i åren 7-9 och var intresserad av att ställa upp för en intervju. De lärare jag på det 

sättet fick fram genomförde jag intervjuerna med. En informant påträffade jag på ett annat 

sätt, nämligen genom att läraren var en bekant till en person jag känner. Resultatet av mitt 

urval var att jag erhöll sex lärare från fyra olika skolor, d.v.s. på två skolor fick jag kontakt 

med två lärare vardera och på två skolor fick jag kontakt med en lärare på vardera skola. 

 

Datainsamling  

Datainsamling kan, enligt Alan Bryman (2001/2002), ske genom kvantitativa eller kvalitativa 

metoder. Vid kvantitativa datainsamlingsmetoder använder man sig av slutna frågor som ger 

data uttryckt i siffror eller som lätt kan uttryckas i siffror. Motsatsen är kvalitativ 



 

datainsamling där man inte är intresserad av siffror. Bryman beskriver det som en mer 

tolkande datainsamlingsmetod där öppna frågor ställs i högre grad. Svaren tolkas och 

grupperas efter likheter och skillnader i data. Jag använde mig av en kvalitativ 

datainsamlingsmetod, då materialet jag var intresserad av var mer av en beskrivande karaktär.  

 

Som forskare ska man även överväga om man vill arbeta induktivt eller deduktivt med 

teoriproduktionen. Då man har ett deduktivt angreppssätt vill man bevisa en redan befintlig 

teori genom sin undersökning. Medan man med ett induktivt angreppssätt istället vill 

upptäcka en teori genom sin undersökning (Patel &Davidson,1994) Eftersom jag inte utgick 

från någon teori använde jag mig av en induktiv undersökning i min studie, där jag försökte 

finna samband.  

  

Ytterligare ett val man måste göra gällande forskningen är om man vill göra datainsamlingen 

genom enkäter, intervjuer eller observationer. En nackdel med att göra enkäter enligt Bryman 

(2001/2002) är att alla frågor inte passar in i en enkät, man kan tillexempel inte ställa för 

många öppna frågor i en enkät. Följdfrågor till det personen svarar är också omöjliga. Det var 

de främsta anledningarna till att jag valde jag att istället genomföra en rad intervjuer.  

 

Även intervjuer kan se olika ut. Till exempel så kan en intervju vara standardiserad i högre 

eller lägre grad. Trost (2005) menar att intervjuer som i hög grad är standardiserade är lika 

för alla intervjuade. Han menar att det betyder bland annat att frågorna ska läsas upp i samma 

ordning, med samma tonfall, utan förklaring, exakt som de står. De intervjuer som i låg grad 

är standardiserade innebär bland annat att intervjuaren ändrar ordning på frågorna och ställer 

följdfrågor. Utifrån detta ser jag min intervjuserie som i låg grad standardiserad. Jag använde 

mig av en intervjuguide som var lika för alla. Jag lade dock inte någon vikt vid om frågorna 

ställdes på exakt samma sätt vid varje intervju, eftersom jag lade fokus på innehållet. Mina 

frågor ställdes i den ordning som passade in, följdfrågor ställdes och jag lade inte någon vikt 

vid att tonfallet måste vara det samma vid alla intervjuer. Dessutom gav jag en förklaring till 

frågorna om så krävdes.  



 

Genomförandet 

Förberedelser  

Trost (2005) anser att när man konstruerar intervjuguiden skall man ha läst in sig på ämnet 

och ha ett syfte som är klart och tydligt formulerat. Därför läste jag först in mig på ämnet och 

skrev min litteraturgenomgång. Sedan konstruerade jag min intervjuguide (se bilaga) och 

genomförde därefter intervjuerna.  

 

Kontakter och genomförande av intervju  

Vid första kontakten med den man ska intervjua ska man enligt Trost (2005) kort berätta vem 

man är, därefter talar man om vad undersökningen handlar om och hur lång tid intervjun 

beräknas ta. Jag ringde till rektorer på de olika högstadieskolor som fanns i staden som jag 

valt att göra mina intervjuer i. Jag berättade att jag studerar på Linköpings universitet och att 

jag gör mitt examensarbete. Syftet med studien presenterades och att varje intervju skulle ta 

mindre än en timma meddelades. Därefter tillfrågades rektorn om denne kunde finna en lärare 

som var intresserad av att medverka i en intervju. Rektorn hörde av sig efter några dagar med 

information om när och var jag kunde träffa informanten, alternativt bestämde jag en tid 

direkt med läraren efter att ha fått dennes telefonnummer av rektorn.  

 

Varje intervju inleddes med en kortfattad sammanfattning av mig själv, min studie och mitt 

syfte med arbetet. Därefter förklarade jag de forskningsetiska principer som gäller vid 

intervjuer (se forskningsetiska principer nedan). Jag frågade om informanten godkände att jag 

tog en ljudupptagning av vad vi sa. Samtliga informanter samtyckte. Därefter genomfördes 

intervjun, då jag utgick från intervjuguiden. Efter intervjun tackade jag informanten för att 

hon ville ställa upp.  

 

Forskningsetiska principer 

Bryman (2001/2002) beskriver fyra forskningsetiska aspekter som gäller inom bland annat 

svensk forskning som rör bland annat konfidentiellitet och anonymitet. Informationskravet, 

vilket innebär att de personer som är berörda av undersökningen ska få information av 

forskaren om undersökningens syfte. Dessutom ska informanterna upplysas om att det är 



 

frivilligt att vara med och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet 

innebär att deltagarna i undersökningen har rätt att själva bestämma om de ska delta i 

undersökningen eller inte. Konfidentiellitetskravet går ut på att de uppgifter forskaren har om 

informanterna ska hanteras med så stor konfidentiellitet som är möjligt. För att öka 

konfidentielliteten i min undersökning valde jag att utelämna både från vilken stad och skola 

informanterna kommer. Nyttjandekravet är det sista av de forskningsetiska krav som Bryman 

tar upp. Detta betyder att de insamlade uppgifterna om enskilda personer enbart får nyttjas för 

forskningsändamålet. 

 

Databearbetning 

Vid databearbetningen lyssnades först det inspelade materialet igenom och samtliga intervjuer 

transkriberades. Transkriberingen låg på en medelnivå, då jag mest var intresserad av 

innehållet. Jag skrev ner vad informanterna verkligen sa, med undantag för vissa oavslutade 

meningar och vissa intetsägande ord som: ”eeee” och ”ööö”.  Ändringarna gjordes för att de inte 

har någon betydelse för innehållet, men de gör det lättare för läsaren att läsa. Jag markerade 

inte heller några pauser eller tonfall. Jag ändrade lärarnas namn till fingerade namn. När 

transkriberingarna var klara skrevs de ut, jag läste igenom dem och skrev olika stödord i 

kanten för att på ett överskådligt sätt se vad intervjuerna hade handlat om. Jag började därefter 

leta efter likheter och skillnader mellan vad informanterna sagt. Därefter namngav jag de 

olika kategorierna och letade och fann variationer inom kategorierna. Sedan gjorde jag 

tabeller för att tydligt synliggöra vad jag funnit. Under arbetets gång lästes transkriberingarna 

flera gånger.  

 

Tillförlitlighet 

Trost (2005) konstaterar att det blir underligt att vid kvalitativa intervjuer använda termerna 

reliabilitet eller tillförlitlighet. Enligt Bo Johansson och Per Olov Svedner (2001) betyder 

reliabilitet (s. 69): ”noggrannhet vid mätning”. Det man vanligtvis menar med reliabilitet, enligt 

Trost, är att resultatet av en undersökning ska ge samma resultat om man gör om den. Då man 

använder sig av kvalitativa intervjuer undersöker man dock människors åsikter och människan 

är inte statisk. Hela tiden ändras våra föreställningar och åsikter. Därför menar Trost att en 

fråga inte behöver ge samma svar varje gång, på grund av att underlaget för svaret hela tiden 



 

förändras. På detta sätt menar Trost att reliabilitet är underligt att undersöka i kvalitativa 

intervjuer. Birgitta Kullberg (2004) har en liten annan vinkling på sin förklaring av reliabilitet. 

Hon menar att en god reliabilitet innebär att forskaren inte får resultatet av en slump, utan 

genom att använda sig av ett vetenskapligt tillvägagångssätt för att på det sättet få ett resultat 

som är både säkert och trovärdigt.  

 

Ett annat sätt att öka trovärdigheten i ett arbete är enligt Patel och Davidson (1994) att lagra 

verkligheten genom att göra en ljud- eller bildupptagning. Då ökar tillförlitligheten eftersom 

man kan se eller lyssna på vad personerna verkligen sade flera gånger. Därför valde jag att 

göra en ljudupptagning av mina intervjuer. Ett annat mått på tillförlitlighet är validiteten. 

Enligt Kullberg (2004) innebär en god validitet att forskaren har undersökt det som var syftet 

att undersöka.  

 

Tillförlitligheten i arbetet handlar också om materialets generaliserbarhet. Om man funderar 

på om materialet är generaliserbart ska man enligt Johansson och Svedner (2001) fråga sig om 

de som ingår i undersökningen är representativa för den grupp man tänkt att de ska 

representera.  

 

Metoddiskussion 

I mitt urval hade jag från början ambitionen att hitta sex lärare från sex olika skolor som var 

villiga att låta sig intervjuas. Det visade sig svårt att genomföra i praktiken, då flera rektorer 

tackade nej till att medverka. Därför löstes situationen på så sätt att jag intervjuade två lärare 

på två skolor. Att jag bara fick åsikter av lärare från fyra skolor, istället för sex, ser jag som 

negativt. Lärarna resonerade dock om tidigare erfarenheter från andra skolor, så på det viset 

fick jag ändå bredd i min undersökning.     

 

Bekvämlighetsurvalet gjorde att i studien ingår få erfarna och många nyutbildade lärare. Jag 

ställer mig negativ till detta eftersom om jag hade haft flera erfarna lärare hade jag kanske 

kunnat dra mer tillförlitliga slutsatser än vad jag nu kan. Jag är dock nöjd med att 

fördelningen mellan könen blev så pass lika (eftersom min slutsats om att det inte finns några 

större skillnader mellan hur kvinnor och män hanterar eleverna då blir mer tillförlitlig).  

 



 

Jag valde att genomföra intervjuerna med ljudupptagning, då detta gjorde att jag under 

intervjuerna kunde koncentrera mig på vad informanten svarade och därmed kunde jag ställa 

relevanta följdfrågor. Att göra en ljudupptagning, så att man kan lyssna på vad informanterna 

säger flera gånger, höjer dessutom tillförlitligheten. Att jag därefter transkriberade samtliga 

intervjuer, anser jag var ett mycket bra sätt att sätta sig in i materialet. Efter transkriberingarna 

hade jag nämligen en överblick över vad de olika informanterna sagt.  

 

Ytterligare en aspekt vad det gäller tillförlitligheten i arbetet handlar om tillvägagångssättet. 

Jag anser att jag har gått tillväga på ett vetenskapligt sätt, vilket gör att det höjer arbetets 

reliabilitet. Jag menar att jag undersökte vad jag från början hade tänkt undersöka och därför 

anser jag att min undersökning har relativt hög validitet. Materialets generaliserbarhet är dock 

lågt, då urvalet är alltför begränsat både vad gäller antal och representativitet. Därför kan jag 

inte förvänta mig att resultatet i min studie gäller alla lärare som arbetar i åren 7-9.   

 

Mitt syfte och mina problemformuleringar var mycket stora och omfattande och därför fick 

jag bara en översiktlig bild av strategier och stöd i skolans värld då elever utmanar. Om jag 

istället hade fokuserat på en av frågeställningarna hade jag kunnat gå mer på djupet 

beträffande denna. Ett annat sätt att gå djupare in på vissa områden vore att i intervjun ge 

lärare olika fall som de ska berätta hur de skulle lösa och utifrån det se skillnader och likheter 

i deras tillvägagångssätt. Jag är ändå nöjd med att jag fick reda både på lite om strategier och 

tillvägagångssätt som den enskilde läraren använder sig av och hur lärare kan få stöd i skolan 

som organisation, då elever utmanar.  

 

Eftersom jag gjort en kvalitativ studie med öppna frågor där läraren svarar vad den kommer 

på för stunden, så vet jag inte hur många lärare som använder sig av olika metoder. Det var 

inte heller mitt syfte med studien. Jag ville få olika tankar om vad lärare har för strategier och 

vad de får för stöd av skolan som organisation då elever utmanar. Antalet lärare som gör på 

ett visst sätt kan jag inte veta och är inte heller intresserad av att veta. Om det är en informant 

som kanske glömmer bort eller inte kan uttrycka i ord hur hon gör eller hur det är på 

hans/hennes skola, så vet jag inte det. Därför kan jag i min studie inte veta om lärarna gör på 

andra sätt än vad som framkom i intervjuerna, jag kan bara tolka det de berättade.  

 



 

RESULTAT 
I det här kapitlet av mitt arbete kommer resultaten av studien presenteras. Kapitlet inleds med 

att presentera informanterna. Därefter har resultatet delats in under rubrikerna; Lärares sätt att 

hantera elever som utmanar skolan och Stöd i organisationen. Där kopplas syfte och 

problemformuleringar till resultatet. Jag åskådliggör likheter och skillnader i resultatet och 

genom citat belyser jag de svar jag fått i intervjuerna. Slutligen, under rubriken slutsatser, 

presenteras en sammanfattning av de resultat som jag kommit fram till i undersökningen.  

 

Presentation av lärarna 

Inledningsvis presenteras lärarna kort. Jag har valt att berätta om det som jag tycker är 

relevant för resultatet, nämligen om läraren arbetar på en stor eller liten skola, om personen är 

kvinna eller man samt om läraren är ny eller erfaren. Övrig information har uteslutits för att 

jag är mån om att vissa uppgifter ska vara konfidentiella så att inte lärarna går att spåra. 

Informanternas namn är fingerade. 

 

Tabell 2: Presentation av lärarna 

Namn Skolans storlek Antal år som lärare 

i skolan 

Annan erfarenhet 

Urban Liten 3 Har arbetat med ut- 

bildning i femton år.  

Nina Liten 1  

Nelly Liten 2  

Nora Liten 1,5  

Eskil Stor 26  

Nils Stor 2  

 

För att underlätta för läsaren och som slipper att gå tillbaka till ovanstående tabell under 

läsningen av resultatet finns det vissa ”koder”. De namn som börjar på N, betyder att 

personerna är nya lärare, personen som börjar på E har arbetat länge i skolan och har därmed 

erfarenhet. Den som börjar på u är ny som lärare i skolan, men har arbetat med utbildning 

länge och har på det sättet fått erfarenhet. Om det finns ett s i namnet på personen så arbetar 

läraren på en stor skola, annars arbetar läraren på en liten skola. Med en liten skola menar jag 



 

att det endast finns en klass i åren sju till nio. Med en stor skola menar jag att det finns fler än 

nio klasser i åren sju till nio. 

Lärares sätt att hantera elever som utmanar skolan 

Lärarnas övergripande strategier vid mötet med en ny klass 

Fokus i min undersökning ligger på vad lärarna använder för strategier då elever utmanar 

skolan. Jag har i min studie sett en viss skillnad mellan nya lärare och mer erfarna lärare. De 

lärare i min studie som har många års erfarenhet bakom sig säger sig ha en färdig, 

övergripande strategi för hur de ska möta elever när de får en ny klass. Dessa lärare vill i 

början tydligt visa vad som är rätt och fel och vilka regler som gäller. Dels har vi Eskil som 

har arbetat i skolan i tjugosex år, han säger:  
 

Några saker e viktigt, lite att klargöra vad jag har för ståndpunkter, vad jag har för krav….  

Å därför tror ja att det är ganska viktig att man är tydlig som person själv. Vad vill jag, vad kan 

vi komma överens om. Så här ska vi ha de för att de ska fungera så bra som möjligt. [Eskil] 

 

Sedan har vi även Urban som har arbetat med utbildning i femton år, men endast tre år som 

lärare i skolan. Han menar att:  
 

Jag har en grundstrategi som egentligen går ut på att markera vad som är rätt och vad som är 

fel. Om vi nu får uttrycka det på det sättet rätt och fel. Å då pratar jag egentligen här om hur 

uppträder man mot andra människor. Hur vill jag ha det i klassrummet … asså de e sånna 

basicgrejor va som får verksamheten att fungera. Inga konstigheter, vardagliga saker som inte, 

som går ut på sunt förnuft på nått sätt. [Urban] 

 

I min studie är de ingen av de nya lärarna som säger sig ha några direkta övergripande 

strategier som de använder i början då de ska träffa en ny klass. Många av de nya lärarna vill 

först träffa eleverna innan så att de kan anpassa upplägget efter gruppen och individerna. Nils 

funderar: 

 
…har man några strategier över huve taget, i och med att man tar de efter varje situation som 

kommer upp, men de har man nog ändå. Ja, har inte så pa, pa, pa, pa. Ja har inte kommit så 

långt. [Nils] 

 

När jag sedan frågade Nils om han tror att han kommer ha några strategier i framtiden när han 

har arbetat länge, svarade han: 



 

Kanske, kanske att man får rutin på nått vis hur man handlar i vissa situationer, men ja känner 

inte att ja har de, utan nu, nu försöker man bara göra på massa olika sätt å sen så får man se 

vad som funkar... [Nils] 

 

Något som flertalet lärare antydde var att läraryrket är ett yrke där man aldrig blir fullärd. 

Man lär sig nya saker genom erfarenhet och kunskapsinhämtandet är en process som aldrig 

kommer att ta slut. Nina uttrycker sig så här:  
 

…Sen tror ja att när ja e ny och ganska ung då engelskläraren har vatt lärare i 25-30 år hon har 

en helt annan utstrålning, hon e ju säker i sig själv. Ja e fortfarande lite osäker och vet kanske 

inte hur jag ska göra alltid. Asså ja lär mig ju hela tiden, i början tyckte ja de var jättejobbigt, 

ja tyckte ja va världens dåligaste lärare. Men sen, de har packat på mig böcker å ja har läst, å 

tänkt de e så här för alla nya ju, man är inte färdig bara för att man har gått ut lärarhögskolan. 

Man blir väl aldrig färdig kanske. [Nina] 

 

Några lärare uttrycker också att man kan arbeta hur mycket som helst, en del har dåligt 

samvete för att det alltid finns mer att göra, man räcker inte till.  
 

…de e inte alltid man lyckas. Man kan ju jobba hur mycke som helst i de här yrket, man kan 

jobba dygnet runt med vissa elever. Men ibland får man, ja, jag har gjort vad jag kan å jag kan 

inte göra mer. [Nora] 

 

Förebyggande strategier och spontana handlingar 

De sätt som lärarna i studien nämnde att de använder i sitt arbete då de hanterar elever som 

utmanar skolan finns listade i Tabell 3 nedan.  

 

Tabell 3: Strategier och handlingar som lärare använder då elever utmanar 

Förebyggande strategier Spontana handlingar 
Planerade strategier   Personliga strategier  Visa vad man menar 

genom att säga det 

Visa vad man menar 

genom att göra 

Sätta gränser och skapa 

regler 

Att motivera det man 

gör 

Värderingsövningar 

Vara sträng 

Vara glad 

Att skapa en relation till 

eleverna  

Utgå från sig själv  

 

Att motivera eleverna 

Att upprepa frågor 

 

Använda blicken 

Att bevaka enskilda elever 

Att bli arg eller ändra rösten 

Vara tyst  

Att ignorera en händelse 



 

I Tabell 3 har lärarnas hanterande av elever som utmanar delats in i förebyggande strategier 

och spontana handlingar. Uppdelningen gjordes eftersom de förebyggande strategierna, till 

skillnad från de spontana handlingarna, är mer genomtänkta och inte något som görs endast 

under en lektion. De förebyggande strategierna har därefter delats in i planerade strategier 

och personliga strategier. Även de spontana handlingar som lärare använder då de hanterar 

elever som utmanar har delats in i två olika kategorier. De har delats in i visa vad man menar 

genom att säga det och visa vad man menar genom att göra. Vissa strategier eller handlingar 

som lärare använder finns inte med i det här avsnittet, utan är kopplade till de strategier i 

organisationen som läraren har att tillgå i skolan.  

 

Förebyggande strategier   

De förebyggande strategierna är, som jag nämnde innan, sådant som lärarna arbetar med 

under en längre tid, det är inget som görs bara under en lektion. De förebyggande strategierna, 

som lärarna i studien tog upp, delades in i planerade strategier och personliga strategier. 

 

Planerade strategier  

Det finns vissa strategier som kan planeras, tillexempel vilka regler som ska gälla. På det 

sättet påverkas eleverna i ett längre perspektiv. 

 

Sätta gränser och skapa regler  

Alla lärare utom en i min studie nämner att de använder sig av gränser eller regler i sitt 

pedagogiska arbete med eleverna. Urban menar att eleverna behöver gränser: 
 

Det kanske är så att den här eleven behöver den här gränsdragningen i princip direkt å för att 

inte hamna för långt ut på den här ytterkanten här va. Utan att falla in i fållan på nått sätt. Det 

låter kanske fult det här med fålla, det får inte va så i dag, ingen ska ha regler, ingen ska va 

inom ramar, å , det ska inte finnas några gränser, men det är inte så, det fungerar inte så. Barn 

behöver gränser, barn utmanar gränser. [Urban] 
 

Eleverna förväntas både följa den enskilde lärarens regler och skolans regler. Reglerna är till 

för att det övriga arbetet i skolan ska fungera så bra som möjligt. Att hålla hårt på reglerna 

betonar några lärare som viktigt. Något som bland annat Nora tycker är viktigt är att hela 

skolan har samma regler och att dessa regler följs:  
 



 

Å dom vet reglerna som gäller, så de e rätt så… å de e viktigt att man håller på att alla har 

samma regler på hela skolan. Så att reglerna på skolan håller vi hårt på. [Nora] 

 

Urban brukar använda sig av regler och gränser och visa var han står som lärare den första 

tiden han får en klass. Han lägger då den resterande undervisningen lite åt sidan till fördel för 

detta: 
Så att det tycker jag är jätteviktigt, alla såna där basicregler. Faktum är att jag lägger nog mer 

krut på det inledningsvis än kanske rena ämnesmässiga saker. För att funkar inte de här den här 

grunden för å hur vi ska uppträda gentemot varandra å så där å då pratar jag både lärare -elev, 

elev -lärare å elev -elev och naturligt vis lärare -lärare också. Då funkar liksom ingenting. Jag 

tror inte på det där att man kan utelämna den delen helt och hållet på något sätt å sen ska jag 

bara ägna mig åt ämneskunskaperna å sånt va, för jag är fullständigt övertygad om att har man 

inte den här tryggheten i klassrummet och arbetsron, och alla vet vad som gäller och sånt va, 

då funkar det andra inte lika bra, jag är helt övertygad om det. [Urban] 

 

På Nellys skola beskriver hon att trivselregler som är uppsatta skrivs under av elever och 

elevens föräldrar. Orsaken är att: 
 

… det är ju faktiskt så det fungerar i samhället. Skolan ska va en spegel för samhället, å de e ju 

så skriver du ditt namn då ger du ditt medgivande, du säger att du ska följa de här 

trivselreglerna å de får vi lita på. Lite etik å moral här att vi lär ut de också… [Nelly] 

 

Att motivera det man gör  

Det finns elever som ifrågasätter varför man läser vissa saker i skolan i dag. I och med den 

förändring som flertalet av lärarna i min studie har sett av samhället så menar de att eleverna 

ifrågasätter mer i dag än förut varför de ska lära sig vissa saker. Att då som lärare kunna 

motivera sitt svar och inte bara säga att: ”Det ska vi bara lära oss för att vi ska”, tycker dessa 

lärare är väsentligt. En lärare menar att hon hänvisar till ”allmänbildningen”, eller att de ska 

kunna det ”senare i livet” eller på gymnasiet. Ibland menar hon att hon helt enkelt hänvisar till 

att det ”ingår i kursen” som de läser just nu. Urban menar att en elev kan komma och fråga: 
 

Du, Urban, det du håller på med nu det är ju öken, det är ju fullständigt värdelöst, vad har du 

för motiv till att pyssla med detta? [Urban] 

 

Han fortsätter: 
 

Å kan jag inte svara på den frågan själv då bör jag nog ta mig en funderare. [Urban] 



 

Värderingsövningar  

Att diskutera med eleverna och använda sig av olika slags värderingsövningar är en 

förebyggande strategi att hantera elever som utmanar skolan.  
 

Oftast så ingår de i mentorskapet, att den som är mentor för klassen sitter å har dom 

diskussionerna … Men de känner ja att nästa klass som ja får, då ska ja jobba mer me de… då 

ska ja börja jobba mer med den här fyrahörnsbiten å lite dilemman å sånt där. 

Kompisdilemman å relationsdilemman å sånt som alltid dyker upp. [Nils] 

 

Personliga strategier 

Det finns även de strategier som är personliga, dessa går också att planera, men det görs inte 

lika lätt, dessa strategier handlar egentligen om vad läraren är för person.  

 

Vara sträng  

En personlig strategi som lärarna i studien använder sig av handlar om att vara sträng mot 

eleverna. Lärarna har erfarenhet av att det inte lönar sig att vara för snäll. Nina ger ett 

exempel på detta: 
 

Jag kan nog tänka mig att jag kommer att göra på ett annat sätt nästa gång jag får en ny klass. 

För att jag ska inte va så snäll. För de utnyttjar bara de om man är för snäll, det är bättre att va 

hård från början å sen kan man släppa lite på det. [Nina] 

 

Urban ser det i ett större perspektiv: 
 

Vi pedagoger är så snälla, så snälla så snälla. Curlingföräldrar har ni ju säkert pratat om på 

skolan, men det finns curlinglärare också. Nu ska jag inte säga för mycket, men vi kanske är 

för snälla så att vi gör dem en björntjänst.... [Urban] 

 

Vara glad  

Vissa lärare hanterar elever som utmanar med lite skämt ibland. Nora menar att det är 

angeläget att vara glad mot sina elever, hon ser fördelar i detta: 
 

…för de e nog inte en enda gång som jag går igenom en lektion utan å ha skämtat eller ha 

skrattat. Å jag tror att man vinner mycke på att bara vara komma in å vara glad å positiv. …  

att man kommer in på morgonen å visar man att man e glad. Att man e glad för att få träffa 

dem på morgonen de flesta piggnar ju till lite… [Nora] 
 



 

Att skapa en relation till eleverna  

Några lärare uttryckte att det är betydelsefullt att lära känna eleverna och skapa en relation till 

dem. Nora ser en vinst i att ha en relation till eleverna: 
 

…ja tror att man vinner mycke om man a kanske inte bara prata bara skola hela tiden, när man 

träffar dom i korridorerna att man kan prata om nånting annat också. Så jag tror de e viktigt att 

man skapar nån slags relation inte bara, ingen kompisrelation, för de tror ja inte på… [Nora] 

 

I och med att man skapat den här relationen tror Nora att eleven kan känna sig omtyckt och 

accepterad som person. 
 

…att man får dom att inse att det är ju inte själva dej, jag tycker bra om dig, utan att det är den 

handlingen du gör, den handlingen du gör just nu tycker ja inte om, så att de förstår 

skillnaden…  [Nora] 

 

Nils förklarar att det är en brist på auktoritet som gjort att vi nu istället måste skapa en relation 

till eleverna för att lyckas som lärare:  
 

…men de de handlar mest om e den här personliga kontakten med barnen, de e de de handlar 

om. För dagens barn ser ju inte oss som auktoriteter på samma sätt som innan … de gäller å ha 

personliga relationer med dom nu, för så fort du har de så funkar de mycke, mycke bättre med 

dom. [Nils] 

 

Ett sätt att skapa en relation till eleverna är att lära sig elevernas namn.  
 

Jag brukar vara väldigt noga med att försöka snabbt lära mig namnen på eleverna, de e mitt sätt 

att visa dom respekt redan från början. De brukar ta max en vecka, sen kan jag både för och 

efternamn på de nya klasserna. [Eskil] 

 

Att utgå från sig själv 

Urban betonar starkt vikten av att inte utge sig att vara någon annan än den man är.  
…Ja tror så här att, jag tror att man måste nog mycket utgå från sig själv, jag tror inte att mitt 

sätt att hantera de är lämpligt för alla lärare. Det tror jag inte, även om jag tror att grunddragen 

kan nog vara desamma, men vi har våra olika personligheter, vi har våra styrkor och svagheter 

och så där va, jag tror att en av de viktigaste sakerna det är att aldrig försöka utge sig för att 

vara någon annan än den man själv är… [Urban] 

 
 



 

Spontana handlingar 
De spontana handlingar som lärarna i min studie använder har jag valt att dela in i att visa vad 

man menar genom att säga det och visa vad man menar genom att göra. Där gör jag alltså en 

uppdelning mellan vad lärare visar med innehållet i vad de säger och vad de visar genom 

kroppsspråket och variationer i röstläge. 

 

Visa vad man menar genom att säga det  

Motivera eleverna 

Enligt lärarna i min studie är viljan ett problem i skolan i dag. Eleverna vill inte göra de saker 

som läraren vill att de ska göra. Att försöka motivera eleverna och att få dem att göra som 

läraren vill genom att prata med eleverna och övertyga dem är en handling som Nelly 

använder sig av:  
… så försöker man ändå att lirka på de å då menar ja att man försöker att: ”Jo, men kom igen 

nu” och ”jo, de kan du” och ger mig faktiskt inte tills dom. Å de brukar fungera, jag måste 

faktiskt vara lite stöddig å säga att de brukar fungera, de brukar inte vara några vidare problem. 

[Nelly] 

 

Ett annat sätt att få eleverna att göra som läraren vill är att motivera med hjälp av betyg, vilket 

Nelly också använder sig av: 
 

… å med åttor å med nior så kan man motivera det så till vida att de har ju betyg å prata i de 

termerna liksom att man ska vara aktiv på lektionerna. Å e man tyst å försynt så e de viktigt att 

de e kunskap som man inte förmedlar genom att vara tyst. Sjuorna får man ju också börja 

förbereda på de att ja, men de kommer att krävas utav dig, för att ge dom lite morötter 

faktiskt… [Nelly] 

 

Att upprepa frågor  

Under lektionstid då en elev ställer en fråga kan läraren upprepa frågan för att alla ska hänga 

med. 
…så att vad man får göra där vid frågor e å fråga klassen om de hörde frågan och gör de inte 

de så får man ju själv repetera den då. Å så får man sen efter man har gått igenom allt säga de 

att kontrollfrågor till dom som sitter där nere. ”Va va de nu ja sa ” å sånt där så får man jobba 

med den biten. [Nils] 

 

 

 



 

Visa vad man menar genom att göra 

Använda blicken 

Att visa med blicken vad man menar är också ett sätt som några lärare tog upp att de gjorde då 

elever utmanar.   
 

...  Jag säger ”NEJ”,  å så tittar ja dom i ögonen, på mitt sätt, å sen e de ingen som diskuterar, 

jag behöver inte säga nej på något annat sätt…  [Urban] 

 

Att bevaka enskilda elever 

 En lärare, Nina, förklarade att hon bevakar en elev nästan hela lektionen.  
 

Taktiken e att jag nästan att jag står över honom varje lektion för att han ska göra nånting. 

[Nina] 
 

Att bli arg eller ändra rösten  

Flera lärare i min undersökning använde eller använde sig av spontant handlande som att bli 

arga eller höja rösten. Nils: 
 

De händer ibland att man blir riktigt, riktigt förbannad. De e ytterst sällan de händer. [Nils] 

 

När jag frågade Nils hur eleverna reagerar då han blir riktigt förbannad svarade han: 
 

Dom blir rädda allihopa, oftast. Å de känns inte helt rätt faktiskt. [Nils] 

 

Genom att ändra rösten genom att ge raka tillsägelser till någon eller att höja rösten kan 

lärarna visa sina elever vad de menar. Några betonade dock att man får tänka på att inte höja 

rösten för ofta, eftersom det då blir verkningslöst efter ett tag. Något som endast nämns av 

kvinnliga lärare är att man istället för att höja rösten kan vara helt tyst tills eleverna lugnar sig 

och man får ordet. Nelly berättade att:  
 

…De får inte bli för mycket utav att höja rösten för till slut e de ingen som lyssnar. Då blir de 

motsatt effekt. Då e de bättre, då kör ja den taktiken att vänta ut dem å va alldeles tyst å vänta 

tills de har lugnat sig helt enkelt…  [Nelly] 

 

 

 



 

Vara tyst  

Som jag berättade nyss är det kvinnliga lärare som prövat att höja rösten, men sedan gått över 

till att mer och mer istället bara vara tysta och vänta in eleverna. Nina förklarar:  

 
Asså ja när lektionen börjar så är de väldigt pratigt men nu är jag knäpp tyst tills det är tyst, i 

början så skrek ja att de skulle va tysta eller höjde rösten skulle va tysta men de har ja slutat 

me. [Nina] 

 

Att ignorera en händelse 

Ett tillvägagångssätt kan vara att bara låta en händelse gå förbi. Nils har en förklaring till 

varför han ibland använder sig av metoden att låta en händelse passera:  
 

…oftast så står de ju 10 pers bakom också och de e jättesvårt för eleverna att böja sig i den 

situationen. De slår ju med allt dom kan för att inte förlora en argumentation där. Och hur 

jobbigt de än känns så ibland så måste man låta de va, för att de e nästan omöjligt för en lärare 

att vinna också, om gruppen bakom inte står på din sida å, i sånna fall så gör de inte de. [Nils] 

 

Stöd i skolan som organisation 

Mitt andra syfte med arbetet är att jag vill titta på hur man som lärare kan få hjälp och stöd av 

skolan som organisation vid problem som uppstår i relation till elever. Jag har fått ta del av 

olika sätt lärare kan få hjälp och stöd, vilket varierar från skola till skola. Det stöd lärare får på 

en liten skola ser annorlunda ut mot stödet lärare får på en stor skola. Jag har delat in de olika 

sätten som läraren får hjälp och stöd av skolan som organisation i: Stöd från ledning, Stöd 

från kollegor och Övrigt stöd. Övrigt stöd har jag i sin tur delat in i Personal på skolan och 

Strategier i organisationen.  

 

Stöd från ledning 

Samtliga lärare i min studie framhåller att det är viktigt att få stöd i organisationen. De lärare i 

min studie som arbetar på små skolor, där ledningen/rektor är ute i verksamheten och ser 

lärarnas arbete, känner att de har stöd i organisationen. Även en av de lärare som arbetar på en 

stor skola känner att han har det stöd han behöver från ledningen, detta trots att ledningen inte 

är ute och ser vad som händer i verksamheten. Där har de kompletterat bristen hos ledningen 



 

med konsulter som är ute i verksamheten och granskar. En lärare som känner stöd i 

organisationen är Nina, hon beskriver den skolan hon arbetar på: 

 
Skolledningen går in direkt å pratar med eleven …de e direktkontakt när de e nått som händer, 

de e inget som tar flera veckor å man känner alltid stöd från dom när man kanske inte riktigt 

vet så har man alltid det stöd man behöver. [Nina] 

 

Eskil som arbetar på en stor skola, där rektor/ledning inte hinner vara ute i organisationen 

tycker också de e viktigt med stöd från organisationen men känner inte att han får det:  
 

Får vi lyfta ut dem eller inte, vi får ju till viss del göra de men de finns alltför många som inte 

vågar för att man har inte stöd helt enkelt, utan man riskerar hela tiden åka dit för 

polisanmälningar, föräldrar kommer hit, om man inte känner skolans stöd i dom här 

avseendena, å de gör man inte. [Eskil] 

 

De flesta lärare talar om vikten att få stöd från skolans ledning/rektor om hon står bakom det 

lärarna gör finns det indikationer i min studie på att de dessutom vågar lita mer på sig själva 

och sitt handlande. Eskil menade i det förra citatet att lärarna inte vågade lyfta ut elever från 

klassrummet för att de inte kände något stöd från ledningen. Nelly är en lärare som arbetat 

dels på en skola som var stor och nu arbetar på en skola som är liten och känner att hon har 

mycket stöd från skolledningen. Hon uttrycker sig på ett bildligt sätt:  
 

De e en liten skillnad, å de e fler antal elever å de e mer. Jag skulle vilja säga att där flyger man 

som lärare om jag uttrycker mig bildligt, mycke mer än vad man gör här. Här har man ändå ett 

säkert, man har en fallskärm. [Nelly] 

 

Nora förklarar samma sak fast lite mer konkret hur hon tänker:  
 

Jag är inte rädd för att komma till dom å säga asså du, jag fixar inte de här, han e odräglig. 

Asså att man har ganska öppna dörrar, ingen prestige att säga jag fixar inte den eleven skulle 

jag lika gärna säga till dom, till skolledningen. Asså dom e väldigt lojala med sin personal, 

dom tror på sin personal å att man alltid gör de, de man ska. Så att man får otroligt stöd ifrån 

denna organisation om de skulle va nått. Å de gör väl att man vågar lite mer. [Nora] 

 

Både Nelly och Nora har erfarenhet från andra skolor där de också fått hjälp. De har liknande 

historier att berätta, de menar att de fick hjälp även på de stora skolorna, men inte på samma 

sätt. På dessa skolor, som var större, kände de stöd hos arbetslaget, de kände även stöd hos 



 

ledningen, men de saknade den nära kontakt som de har på sin nuvarande skola. Nora 

uttrycker sig såhär:  

 
… man fick stöd i sitt arbetslag, men jag kände nog inte att jag hade samma tighta kontakt med 

skolledningen, som ja har här. De krävdes mer av mig att vara på den andra skolan å säga till 

rektorn. För jag hade några jobbiga elever där som jag liksom sa jag har svårt att få kontakt me 

dom här, du får ta ett snack med dom, å han ställde ju upp direkt, absolut, vi tar de i 

eftermiddag jag plockar in dom. Så vi tog in dom tillsammans, så de funka jättebra, men de 

fick gå lite längre tid innan jag gick till honom. Här skulle jag inte tveka en sekund att säga till 

REKTORNS NAMN direkt. [Nora] 

 

Stöd från kollegor 

De flesta av lärarna uttrycker att det är viktigt att få stöd från kollegor och arbetslag. De 

menar att man inte ska behöva stå där själv utan något stöd från sina kollegor. Att få tala om 

hur eleverna beter sig med andra kollegor, så fort det är något, det behöver inte vara så stora 

saker, verkar vara något som dessa lärare ser som en styrka. Urban uttrycker det på det här 

viset:  
Jag tror att det absolut viktigaste hjälpen som du har är ju ditt arbetslag, asså det är grunden till 

allt, dina närmsta kollegor … Systemet måste fungera, det måste det göra annars så, det är 

egentligen bara en som drabbas riktigt, riktigt illa om det inte fungerar det här systemet å det är 

ju eleven. [Urban] 

 

Övrigt stöd  

Lärarna kan alltså få stöd från ledning och kollegor när de har elever som utmanar skolan. 

Läraren kan även känna att hon får hjälp i arbetet med utmanande elever från andra delar av 

skolan som organisation.  

 

Personal på skolan 
För lärarna i min studie var de så att på en större skola, fanns det i större utsträckning stöd 

från annan personal i organisationen än det fanns på mindre skolor. Dels fanns det på de större 

skolorna tillgång till elevassistenter, vilket inte var fallet på de mindre skolorna. Något som 

både Eskil och Nils påpekar är att man kan få stöd av skolsköterska, psykolog, kuratorer och 

specialpedagoger. Detta nämner inte någon av de andra lärarna. Dessutom hade de på en av 

de större skolorna det året intervjun genomfördes fått förstärkning av skolmorfäder som var 



 

till för att avlasta läraren. Eskil beskriver även en grupp lärare på skolan som kan påkallas 

vid behov.  
 

Å de e väl en 10-12 lärare som är anslutna just för att de ska kunna påkallas vid akuta 

situationer. Å då ska de kunna komma, släppa vad de har för handen å komma å hjälpa till i 

klassrum eller i situationer där de behöver vara fler vuxna än en…. De tar eleverna ut ur 

klassrummet, ut ur klasrumssituationen å sen så finns de väl då ställen där de då har samtal 

med eleverna, å sen då där man, där man förvarar eleven tills de hela har lugnat ner sig, och 

tills situationen är lite utredd så att säga. [Eskil] 

 

Något liknande beskriver inte lärarna på de övriga skolorna. I särskilda fall kan skolan även ta 

hjälp av andra myndigheter som socialtjänsten och polisen. 

 

Anledningen till att de inte har tillgång till olika resurser på de små skolorna uttrycker Nina: 
 

Asså ja tycker vi gör va vi klarar av på denna skola med den kapacitet vi har här, vi är en liten 

skola vi har inga va heter de lärare för, speciallärare har vi inte här. [Nina] 

 

Det ska också nämnas att de lärare som arbetar på små skolor i undersökningen berättar att de 

har ett intag som baseras på en kö, om föräldrarna vill att deras barn ska gå i just den skolan 

så måste han eller hon sätta sitt barn i kö där. Enligt de intervjuade innebär det att föräldrarna 

till eleverna som går på dessa skolor i högre grad är engagerade än de föräldrar som inte 

placerar sina barn i speciella skolor. Detta anser en lärare kan göra att eleverna på dessa 

skolor inte har så många sociala problem som elever på andra skolor.   

 

Strategier i organisationen 
Under intervjun framkom det att lärarna använder sig av olika slags konsekvenser till olika 

typer av utmanande beteenden. Urban har en förklaring till varför det måste finnas olika 

konsekvenser som eleverna kan drabbas av:  
 

… vi är mycket för det på vår skola med ansvarsbiten och att eleverna måste få konsekvenser 

för de dom gör va. Och jag tror att ungdomar i dag, många ungdomar i dag kanske inte har 

fått den här konsekvensbiten riktigt va, det ska kunna förhandlas om allting många familjer 

som liksom barnet ofta får igenom sin vilja. [Urban] 

 

Strategier i organisationen handlar om vad det finns för strategier i skolan som organisation 

som lärarna han ta hjälp av för att hantera elever som utmanar. Dessa strategier blir 



 

konsekvenser för elevernas handlande. Informanterna har berättat om strategier som används 

på skolan, inte nödvändigtvis att de själva använder sig av dessa metoder. I studien såg jag 

inga skillnader mellan de små och de stora skolorna gällande strategier i organisationen. 

 

Kontakta föräldrarna 

Att kontakta föräldrar är något som görs på samtliga skolor i studien. Dels så kan man 

kontakta föräldrarna om en elev betett sig illa dels om en elev har dålig studiemotivation. 

Föräldrarna kan kontaktas för ett samtal om eleven eller i värsta fall för att eleven ska hämtas 

från skolan. Ett speciellt sätt som användes då en elev hade betet sig illa på en lektion berättar 

Nils om: 
 

… å då blev de ju så att då tog vi dit föräldrar å hela faderullan å satt å prata, å alla som va i 

klassrummet fick skriva va dom tyckte hade hänt. Ja skrev min syn å den här killen skrev sin 

syn också plus alla kompisarna vad dom tyckte hade hänt och e sen skickade vi hem de till 

föräldrarna så fick dom läsa de också sen prata vi om de. De funkade bra den gången, å de 

funkar nog överlag. [Nils] 

 

Smågrupper  

På flera skolor erbjuds även undervisning i mindre grupper för de elever som inte klarar av en 

vanlig klassrumssituation. Det förekommer även smågrupper som eleverna får gå i utöver den 

vanliga undervisningen för att få stöd och hjälp med ämneskunskaperna. 

 

Studieplan  

På flera skolor används en anpassad studieplan för vissa elever. Det betyder att eleverna har 

ett annat schema än andra elever, vilket gör att de får möjlighet att vara ute i arbetslivet två till 

tre gånger i veckan och gå i skolan resterande dagar. 

 

Köra ut elever från klassrummet  

En strategi som lärare kan använda sig av vid en situation då en elev utmanar är att visa ut 

eleven ur klassrummet. Nils har visat ut elever frånklassrummet av två olika skäl: 
 

…de e mest på kemilabb ja slänger ut dom, men så måste ja göra de säkerhetsmässigt känner 

ja, för e de för mycke flams å trams å sånna saker å vi håller på med syror å liknande, då går de 

inte å ha de så då åker dom ut. Men även om de e sånna som sitter å ständigt stör, när man har 

genomgångar, ständigt stör så har de också åkt ut. [Nils] 

 



 

Samma lärare använder ibland en lite mildare form av utkastning: 
…då får dom gå ut å gå ett varv runt skolan å komma tillbaks, fortsätter dom å prata så får dom 

gå ett varv till. [Nils] 

 

Detta tror läraren dock bara fungerar i de klasser där eleverna är studiemotiverade och känner 

att de missar något om de inte är på lektionen.   

 

Avstängning  

På en skola berättar en lärare att det har förekommit att elever som har misskött sig på en 

utflykt, inte får följa med på nästa utflykt. Några elever har blivit avstängda av 

säkerhetsmässiga skäl eftersom de hade ”fånat sig” på en laboration under en NO-lektion. 

 

Slutsatser 

I min studie har jag kommit fram till en rad resultat. Nedan beskriver jag dessa kortfattat, med 

en betoning på de viktigaste.  

 

Lärares sätt att hantera elever som utmanar skolan 

Lärarna visar en rad sätt att gå till väga då elever utmanar, dels med förebyggande strategier 

dels med spontana handlingar. Då lärarna först får en klass är det de erfarna lärarna som anser 

att de har en uttänkt strategi för hur de ska gå till väga. De nyare lärarna har ännu inga 

strategier. De säger att de vill träffa eleverna först för att veta hur de ska gå tillväga. De lärare 

som varit verksamma i många år och därmed skaffat sig erfarenhet ansåg att de hade en slags 

övergripande strategi för hur de möter en ny klass. Dessa strategier handlar om att använda 

sunt förnuft, vara sig själv och visa eleverna vad de har för gränser och regler. Genom 

erfarenhet menar informanterna att man blir säkrare i sin roll som lärare. Det är många lärare 

som betonar att erfarenhet är viktigt och att man inom läraryrket hela tiden lär sig och aldrig 

blir färdiglärd.  

 

Gränser och regler är det de allra flesta nämner som en viktig del av skolarbetet. Att hålla hårt 

på reglerna betonar några lärare som viktigt. Det finns flera indikationer på att lärarna anser 

att gränser och regler är viktigt för klassrumsklimatet i skolan. Någon lärare lägger mer tyngd 



 

på regler och gränser än ämneskunskaper då denne får en ny klass, en annan ser det som 

viktigt att eleverna skriver under trivselreglerna.  

 

Dessutom nämner vissa lärare att de i större utsträckning i dag, än vad som behövdes förut i 

skolan, måste kunna motivera det de gör och vad de har för syfte med lektionen eller 

uppgiften. De strategier som är personliga handlar om lärarens sätt att vara. Det handlar bland 

annat om att läraren inte ska vara så snäll, utan snarare sträng mot eleverna. Att läraren är sig 

själv och inte utger sig för att vara någon han eller hon inte är ses som ytterligare en strategi. 

Jag ser även att många lärare betonar vikten av att skapa en relation till eleverna. En lärare 

menar att detta krävs då läraren inte längre har en självklar auktoritet i dag.  

 

De spontana handlingarna handlade om att som lärare antingen visa vad man menar genom 

vad man säger eller genom vad man gör med kroppen. Alltså vad man förmedlar med det 

talade språket och vad man uttrycker genom kroppsspråket. Som kortsiktig lösning hade 

många använt sig av att höja rösten, men alla de som använt sig av denna metod betonade 

vikten av att inte höja rösten för ofta. Det var bara kvinnor som gav som förslag att i stället 

vara helt tyst tills klassen tystnade. Detta är också den enda skillnaden som jag tydligt såg 

mellan kvinnor och män i studien.  

 

Stöd i skolan som organisation 

Det som var tydligast i min undersökning var att de flesta betonade vikten av att få stöd av 

skolledningen. Det var något som lärarna i min studie tyckte var viktigt. Många lärare i min 

studie fick också stöd från ledningen. Det finns indikationer i min studie på att om lärarna 

känner stöd för vad de gör så vågar de lita mer på sig själva och sina handlingar. På mindre 

skolor där ledningen är ute mer i verksamheten känner lärarna en närmare kontakt än vad 

lärare gör på större skolor. De flesta förklarade även att stöd från kollegor och arbetslag var 

viktigt. Utöver det stöd man får av ledning och kollegor kan läraren även få stöd av annan 

personal på skolan. De större skolorna har mer stöd i form av annan personal än de små 

skolorna. En anledning som lärarna antyder är att elever som söker till dessa små skolor har 

engagerade föräldrar och det tror lärarna leder till att det blir färre elever som har sociala 

problem. Det finns även en rad strategier i skolan som organisation som läraren kan använda 

sig av för att hantera utmanande elever. Det handlar om kontakten med föräldrar, hur skolan 

kan struktureras upp genom specialgrupper, dels för elever som kommit efter 



 

kunskapsmässigt, men även för elever som inte klarar av att vara i en klass. Även speciella 

studieplaner förekommer. Utvisning och avstängning är också två organisatoriska strategier 

att hantera eleverna som har förekommit på skolorna.  



 

DISKUSSION 
I detta avslutande kapitel av mitt arbete har jag för avsikt att diskutera de resultat jag fått fram 

i förhållande till mitt syfte samt i förhållande till relevant litteratur från litteraturkapitlet i mitt 

arbete. Eftersom min studie inte är speciellt omfattande och informanterna är utsedda med 

hjälp av ett så kallat bekvämlighetsurval kan jag inte, och har heller ingen avsikt, att visa på 

några generella slutsatser. Jag anser mig dock kunna se vissa tendenser till mönster i studien. 

Efter resultatdiskussionen följer ett avsnitt med avslutande reflektioner. Avslutningsvis ger 

jag förslag på vilka områden någon annan eller jag själv kan fortsätta att forska inom.   

Resultatdiskussion 

Resultat i förhållande till syftet  

Hantering av elever som utmanar skolan 
Mitt fokus, då arbetet påbörjades, låg på att lära mig mer om lärares strategier för att hantera 

elever som utmanar skolan. Jag ville utforska lärares förebyggande arbete men även deras 

kortsiktiga tillvägagångssätt. Jag anser att jag i studien fann det jag sökte i förhållande till 

detta syfte. Lärarna visar en rad sätt att gå till väga genom olika förebyggande strategier samt 

spontana handlingar. De förebyggande strategierna ser jag som strategier som lärarna 

använder i sitt förebyggande arbete mot elever som utmanar skolan. Dessa strategier är mer 

långsiktiga än de spontana handlingarna. De spontana handlingarna kan utföras vid olika 

tillfällen utan egentlig baktanke, medan de förebyggande strategierna är lite mer planerade. 

Dessa förebyggande strategier delades in i planerade och personliga strategier. Anledningen 

till denna uppdelning var att de planerade strategierna är lättare att planera ty personligheten 

har inte någon direkt betydelse. Läraren kan sätta gränser och skapa regler oavsett vad denne 

har för personlighet, däremot kanske det inte blir lika dana regler för två lärare med olika 

personligheter. Samma sak gäller då läraren ska motivera vad hon gör eller då hon gör 

värderingsövningar, personligheten påverkar kanske innehållet men strategierna går att 

genomföra oavsett personlighet. Däremot de personliga strategierna handlar mer om hur 

läraren är som person. Att skapa en relation till eleverna, vara sträng eller vara glad handlar 

enligt min mening egentligen om den fjärde punkten; Utgå från sig själv. Det innebär att man 

inte kan använda en strategi som inte utgår från en själv. Om en lärare till exempel inte är glad 

som person så blir det bara fel att försöka vara glad bara för att man ska vara det. Då anser jag 

att det är bättre att se till sig själv och försöka utnyttja de egenskaper man har.  



 

De spontana handlingarna som lärarna i studien använde sig av handlade om att som lärare 

antingen visar vad man menar genom att säga det eller genom att göra. Alltså vad man 

förmedlar verbalt och vad man uttrycker genom kroppsspråket. Det som var mest intressant i 

den delen av resultatet var att då läraren visar vad hon menar genom att göra hade många 

använt sig av att höja rösten. Samtliga som använt sig av denna metod betonade vikten av att 

inte höja rösten för ofta. Det var bara kvinnor som gått över från att höja rösten till att vara 

helt tyst tills klassen tystnade. Detta är också den enda skillnaden som jag tydligt såg mellan 

kvinnor och män i studien.  

 

Stöd i organisationen då elever utmanar skolan  
Jag ville i min undersökning, i och med mitt andra syfte, se hur man som lärare kan få hjälp 

och stöd av skolan som organisation vid problem som uppstår med elever som utmanar 

skolan. Det som var tydligast i min undersökning var att de flesta betonade vikten av att få 

stöd av skolledningen. Det var något som lärarna i min studie tyckte var viktigt. Det finns 

indikationer i min studie på att lärarna vågar lita mer på sig själva och sitt handlande när de 

vet att de har ledningens stöd i ryggen. De flesta förklarade även att stöd från kollegor och 

arbetslag var viktigt. De lärare som arbetar på stora skolor och inte har samma nära kontakt 

med skolledningen får i större utsträckning stöd från övrig personal. Det vill säga 

elevassistenter, skolsköterskor, psykologer, kuratorer och specialpedagoger. På de små 

skolorna, har man inte lika stor tillgång till personal av det här slaget, enligt min 

undersökning. Lärarna på de små skolorna antyder att orsaken till att de inte behöver lika 

mycket övrig personal är att elever som söker till dessa skolor har engagerade föräldrar. Det 

tror lärarna leder till att det blir färre elever som har sociala problem och då behövs inte heller 

lika mycket stöd på skolan.  

 

Resultat i förhållande till litteratur 

Gränser och regler 
Gränser och regler är det de allra flesta lärare nämner som en strategi att använda sig av i 

skolan. Efter att ha läst de olika teorier som finns med i litteraturkapitlet ser jag att många 

relaterar till regler och gränser på något sätt. Bland andra Steinberg (2004), Grandelius (1999) 

och Harkort- Berge & Nilarp (2001) som anser att regler och gränser är något som krävs och 

som eleverna behöver för att undervisning ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Regler är 

inte något fult och dåligt utan något viktigt och positivt. Denna syn framkommer även i min 



 

studie där nästan alla lärare betonar vikten av regler och gränser på skolan. Harkort- Berge 

och Nilarp bedömer att regler ska hållas hårt på. Författarna förordar att man som grundregel 

är konsekvent till hundra procent. Detta kan jag se som något som även vissa av lärarna i min 

studie ansåg. På en skola fick elever och föräldrar skriva under skolans trivselregler för att 

understryka hur viktiga reglerna var och för att spegla hur man gör i samhället utanför skolan.  

 

Några lärare i studien har förklarat att man måste vara sträng mot eleverna, om man blir för 

snäll så fungerar det inte. Grandelius (1999) menar att risken då man är för snäll är att man 

sviker. Det är vuxnas skyldighet att finnas där för eleverna och ge dem gränser och regler. 

Steinberg (2004) anser att lärare inte sätter gränser och regler för att de är rädda att ses som 

auktoritära. Detta verkar dock inte vara fallet för de lärare som medverkat i min studie, de 

verkar vara medvetna om vikten av att sätta gränser och regler. Det förekommer att regler 

sätts med läraren tillsammans med eleverna, något som en av riktlinjerna i Lpo 94 (1994) 

gällande normer och värden förordar, men det är inte något som ses som grundläggande enligt 

lärarna i min studie.  

 

Skapa en relation 
Något som jag finner intressant är att äldre teorier, som beteendemodifikation eller aktivt 

lärarskap (Stensmo, 2000), inte beskriver betydelsen av att skapa en relation till eleverna inte 

heller att man måste kunna motivera det man gör. Det verkar vara som lärarna i studien 

förklarar: att det har skett en förändring i samhället. Förändringen har gjort att eleverna inte 

längre ser läraren som en auktoritet och att eleverna inte accepterar allt med hull och hår, utan 

vill få en förklaring till varför man som lärare gör på ett visst sätt. Därför anser lärarna i 

studien att de måste kunna motivera det de gör, vad de har för syfte med lektionen eller 

uppgiften, i högre utsträckning än förut. Steinberg (2004) menar att ”den goda läraren” förstår 

att det idag inte räcker med att bara vara lärare för att få auktoritet, som det var förr, utan att 

man som lärare måste skapa en relation till eleverna. En lärare i min studie uttrycker sig på 

liknande sätt. Han förklarar att en lärare måste skapa en relation till sina elever i dag, för att 

lärare inte har någon självklar auktoritet. Jag har valt att i resultatkapitlet lägga skapandet av 

en relation till eleverna som en förebyggande strategi som är personlig. Anledningen till att 

jag inte lade strategin under planerade strategier var att jag anser, i linje med vad Aspelin 

menar, att det är svårt att medvetet arbeta för att skapa en relation till eleverna. Jag menar, 

som en av lärarna i studien uttryckte, att man ska utgå från sig själv då man skapar sin 



 

ledarroll i klassen. Han menar vidare att använda strategier som inte stämmer överens med 

lärarens sätt att vara blir bara fel.   

 

Att ignorera 
Att ignorera vissa beteenden, som några lärare gjorde i studien ansåg jag vara en spontan 

handling, men det kan även vara en förebyggande strategi. I teorier för beteendemodifikation 

och själv-säker disciplin (Stensmo, 2000) ingår en form av ignorans i det som de kallar 

utsläckning. Utsläckning går ut på att läraren ignorerar ett icke önskvärt beteende och då 

eleven varken får positiv eller negativ uppmärksamhet för vad hon gjort försvinner beteendet, 

släcks ut. Det jag vill lyfta i sammanhanget är tanken bakom vad man gör. Kanske är det så 

att om man har en tanke bakom vad man gör och ser sitt beteende som en långsiktig strategi 

för att behandla ett beteende får man ett resultat. Om man däremot bara handlar spontant och 

olika varje gång behöver beteendet inte ge några långsiktiga konsekvenser.  

 

Uppmuntran 
Enligt teorier för äkta och falska mål(Stensmo, 2004) tar de elever som blir uppmuntrade 

lättare till sig kunskaper, förmågor och förhållningssätt än de elever som inte får någon 

uppmuntran. Även Grandelius (1999) betonade vikten av att elever får beröm. Han anser att 

de elever som oftast får negativa tillsägelser bör uppmärksammas och få beröm när de väl gör 

något bra. Positiv uppmärksamhet genom positiva förstärkare är ett tillvägagångssätt som 

används av både teorier för självsäkert beteende och beteendemodifikation (Stensmo, 2004). 

Jag anser det är intressant att det inte var någon lärare i min studie som talade om positiv 

uppmärksamhet och beröm som en del i det förebyggande arbetet. Jag kan dock inte dra några 

slutsatser om att lärarna inte använder sig av beröm och positiv uppmärksamhet då de inte 

heller uttryckte att de inte gör det.  

 

Bestraffning 
Enligt min studie används inte bestraffning i skolan i dag, vissa lärare talar dock om 

konsekvenser. Jag ser det som strategier som skolan som organisation använder sig av för att 

hjälpa läraren med de elever som utmanar. En konsekvens som används av lärare i min studie 

är utvisning från klassrummet. Denna konsekvens är något som anses lämpligt enligt teorierna 

för själv-säker disciplin (Stensmo, 2000). Andra konsekvenser som denna teori anses lämpliga 

är att eleven hindras vara med på något som hon sett fram emot, att eleven får kvarsittning, 



 

eleven får gå till rektorn och prata om sitt beteende eller att eleven blir hemskickad från 

skolan. Att eleven blir hemskickad från skolan är även något som förekommer i skolan i dag, 

enligt min studie, däremot var det ingen av informanterna som nämnde kvarsittning, mer än 

att det var en som sa att det inte förekom på deras skola. Enligt lärarna i min studie kontaktar 

lärarna föräldrar då eleven gjort något olämpligt. Även specialgrupper förekommer, dels för 

elever som kommit efter kunskapsmässigt, men även för elever som inte klarar av att vara i en 

klass. Även speciella studieplaner förekommer. Avstängning är också ett sätt att hantera 

eleverna som har förekommit på skolorna. 

 

Tyst kunskap 
Lärarna hade lite problem med att formulera konkret vilka tillvägagångssätt de använder sig 

av. En lärare hade svårt att se något övergripande hur hon går till väga och bad mig att 

beskriva vad jag menade genom att ge exempel på en konkret situation. Jag menar mig ha sett 

att lärarna har svårt att beskriva hur de går tillväga, de besitter möjligen mer tyst kunskap. 

Detta stämmer överens med Aspelins (2003) tankar om hur ”den professionella läraren” ska 

hantera situationer som uppstår till stor del är en tyst kunskap. Han menar att de har en känsla 

för hur de ska göra i olika situationer som uppstår. De tidigare erfarenheter som läraren har 

och de kunskaper som hon har utvecklat, både medvetet och omedvetet, finns hela tiden med i 

handlandet. De lärare som varit verksamma i många år och därmed skaffat sig erfarenhet hade 

en slags övergripande strategi för hur de möter en ny klass. Det är många lärare som betonar 

att erfarenhet är viktigt och att man inom läraryrket hela tiden lär sig och aldrig blir färdiglärd.  

Lärarna jag intervjuat inser att det är en process som aldrig kommer att ta slut. Några lärare 

uttrycker också att man kan arbeta hur mycket som helst, ha dåligt samvete hela tiden för att 

det alltid finns mer att göra, utan att räcka till. Kanske har dessa ett samband mellan varandra? 

Läraryrket är ett yrke där du hela tiden kan göra mer, lära dig mer, så att det aldrig känns som 

om du är färdig med något? 

 



 

Avslutande reflektioner 

I början av det här arbetet var förhoppningen att jag skulle få en slags manual för hur jag 

skulle hantera elever som utmanar. Detta visade sig inte vara möjligt. Givetvis kan man se 

någon av de teorier som finns om ledarskap som en mall, men om man går ut i verkligheten så 

förstår man att lärarna inte går efter någon mall eller teori för ledarskap. Lärarna använder 

istället det de lärt sig av erfarenhet. Det jag tar med mig från detta arbete är ändå att jag som 

lärare ska utgå från mig själv, inte vara för snäll, sätta gränser och forma regler samt att skapa 

en relation till mina elever. Att läraren kan motivera det den gör verkar ha blivit viktigare för 

elever i dag än då jag gick i skolan, detta ser jag dock som en positiv utmaning. Att jag är 

kvinna verkar inte ha så stor betydelse i de avseenden som jag här har behandlat. Det skulle i 

så fall vara att det i vissa situationer kan löna sig att i stället för att höja rösten vara helt tyst 

och invänta lugnet. Jag ska tänka på att uppmuntra elever eftersom de då, enligt teorier för 

äkta och falska mål (Steinberg, 2000), lättare tar till sig kunskaper, förmågor och 

förhållningssätt än de elever som inte får någon uppmuntran. 

 

Sedan får jag hoppas att jag får bra kollegor att ha stöd av samt att jag får stöd av skolans 

ledning, eftersom det verkar vara något som är viktigt för om lärarna vågar lita på sig själva 

eller inte.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

Under arbetets gång har jag fått nya frågor och blivit nyfiken på områden som ligger i nära 

anslutning till min forskning. Jag vill därför ge förslag till fortsatt forskning både som jag 

själv eller andra kan fortsätta att undersöka.  

 

• I vilken utsträckning ger lärare beröm? 

• Vad anser lärarna är orsaken till elevers utmanande beteende? 

• Varför ifrågasätter eleverna vad läraren gör? 
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BILAGA 
Intervjuguide 

1. Vilken är din bakgrund och utbildning? 

Hur länge har du arbetat som lärare?  

Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

Vilka ämnen undervisar du i?  

Vilka klasser? 

 

2. Tänker du ut hur du ska bete dig när du ska möta en ny klass? 

Hur tänker du då?  

 

3. Känner du att eleverna utmanar skolan? 

Känner du att eleverna utmanar dig som lärare? 

Kan du ge exempel på en sådan situation? 

 

4. Varför utmanar eleverna?  

Vilka orsaker finns till elevens beteende? 

Har du haft problem med elever som är ”för smarta”? 

 

5. Vad gör du för att motverka olämpliga beteenden i klassrummet? 

Vad har du för metoder?  

 

6. Hur kan du som lärare få stöd i skolan som organisation om du känner att du inte klarar av 

dessa elever? 

Finns det någon organisation för hur lärare ska gå tillväga?  

Vad har man för erfarenheter på skolan av detta?  

Hur fungerar det?  

Vad händer om inte det heller fungerar då? 

 


