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SAMMANFATTNING

Min utgångspunkt för det här arbetet har varit att jag under mina praktikperioder upp-
täckt att det i nästan alla klasser finns besvärliga elever. Med besvärliga elever menar
jag elever som har svårt att sitta still, som pratar utan att begära ordet, som har ett nega-
tivt kroppsspråk, som inte följer lärarens anvisningar eller på annat sätt stör läraren och
de andra eleverna. Men deras problem är inte så stora att de kan få hjälp i form av extra
resurser, till exempel av speciallärare.

Syftet med det här arbetet har varit att ta reda på om det finns någon generell metod för
att få en bättre inlärningsmiljö för alla parter i klassrummet. Jag har också velat under-
söka vilka olika former denna negativitet kan uttryckas i och vad som kan ligga bakom
problemet.
    För att få svar på mina frågor har jag dels intervjuat några lärare i grundskolans me l-
lersta årskurser, dels observerat elever i de utvalda lärarnas klasser. Dessutom gav jag
lärarna några fördjupningsfrågor där syftet var att ta reda på hur lärarna formulerar sin
kunskap.

Resultaten visar att det till största delen handlar om pojkar som är besvärliga, och en
tänkbar orsak till det kan vara att skolan inte är anpassad till pojkarna.
    Det är inte heller så att vissa lärare ”slipper” de besvärliga eleverna, men erfarenhet
gör att man hittar mer eller mindre ”säkra kort” i undervisningen. Att ha struktur, ord-
ning och styrning verkar vara en nödvändighet för att få en acceptabel arbetsmiljö. Lä-
rarna anser också att ett gott samarbete med hemmet och lärarkollegiet är av stor vikt.
Lärarna har svårt att beskriva sin kunskap i annat än konkreta beskrivningar av arbets-

situationen.
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INLEDNING

Till att börja med vill jag rikta ett stort tack till de lärare som troget ställt upp på varje
delstudie i min undersökning. Ni har lagt ner mycket av Er värdefulla tid på mina frågor
och besök och jag har fått stor respons från Er, vilket jag är mycket tacksam för.

Bakgrund

Under mina praktikperioder på olika skolor har jag upptäckt att det i varje klass oftast
finns en eller flera besvärliga elever. Med besvärliga elever menar jag elever som, oav-
sett vad man föreslår eller ger dem för uppgift, reagerar med ett negativt beteende, till
exempel genom att prata utan att begära ordet eller inte följa de instruktioner man ger.
Eftersom jag har textilslöjd och svenska som min ämneskombination har jag gjort mest
praktik inom dessa ämnen. Dessa är mycket olika varandra till sin karaktär, men min
uppfattning är att det är samma elever som är besvärliga på svensklektionerna som i
textilslöjden. Jag har själv försökt att variera arbetssätt och arbetsområden för att försö-
ka lista ut om det är något som fungerar bättre än något annat, men jag tycker inte att
det gett några märkbara resultat.
    Första gångerna tog jag åt mig personligen för att någon elev tyckte att det var så
fruktansvärt tråkigt och därför hade svårt att sitta still till exempel. Men hur är det då för
erfarna lärare, finns problemen även i deras klasser? Ja, efter att ha pratat med flera lära-
re så förstår jag att de finns där också. Så småningom har jag insett att det inte spelar
någon roll vilken lärare som står inför klassen eller vilken arbetsuppgift han/hon kom-
mer med.
    Jag blev nyfiken på att ta reda på om min teori om att problemet i första hand gäller
pojkar stämmer överens med verkligheten. Jag tror att det faktum att minst 90% av låg-
och mellanstadielärarna är kvinnor avspeglas i hela skolmiljön. Det kan vara så att sko-
lan inte är anpassad efter pojkars behov på ett tillfredsställande sätt.
    En viktig uppgift för mig som lärare är att skapa en trygg inlärningsmiljö för alla ele-
ver. Därför vill jag ta reda på om det finns några knep för hur man bäst bemöter de här
problemen när de uppstår. Jag vill inte tillåta att en stökig elev förstör för alla, inte
minst för sig själv.
    Att som lärare vara så inspirerande och fängslande varje lektion att elevens beteende
på så sätt hålls i schack ger bara en onaturlig, tillfällig lösning på problemet. Jag tror att
lärare måste jobba mer på längre sikt, med varaktiga resultat som mål. För att komma
till rätta med problemen tror jag att det krävs både många och långa samtal med eleven.
Då är det viktigt att jag fokuserar på rätt punkt och lägger min energi på något som jag
tror ger resultat.
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Syfte

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på om det finns någon generell metod för
att hjälpa besvärliga elever till en bättre arbetsmiljö för både honom/henne själv, de öv-
riga eleverna i klassen samt läraren. Jag vill också ta reda på vilka olika former elever-
nas negativitet kan uttryckas i och vad som kan ligga bakom problemen.
    De som har den största kunskapen om dessa problem är naturligtvis lärarna. Därför
vill jag ta reda på hur de rent konkret bemöter de stökiga eleverna som finns kvar i
klassrummet, det vill säga; eleverna har inte så stora problem så att de får extra resurser
i form av till exempel speciallärarhjälp. Det skulle också vara intressant att ta reda på
vilka vägar lärarna prövat för att lösa problemet, samt hur de vill formulera sin kunskap.

Frågor

1. På vilket sätt utmärker sig de elever som inte har några speciella svårigheter kun-
skapsmässigt men som reagerar negativt på arbetsuppgifter av olika slag?

2. Vad beror det negativa beteendet på?
3. Hur bemöter lärarna de besvärliga eleverna?
4. Finns det generella metoder för att hjälpa de här eleverna att komma till rätta med,

eller åtminstone minska, problemet?
5. Vilka vuxna tar läraren hjälp av för att få stöd och hjälp vid hanteringen av proble-

met?
6. Hur formulerar lärare sin kunskap om denna form av problemhantering? Vilken

undersökningsmetod, empirisk undersökning, muntlig eller skriftlig intervju, är mest
givande för att få svar på den frågan?
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LITTERATURGENOMGÅNG

”ALLA LÄRARE känner igen det. De okoncentrerade, ofta bråki-
ga barnen som finns i alla klasser. De kräver tid och uppmärksam-
het, gör det ofta svårt att få det arbete gjort som man tänkt.
    De är besvärliga. Men inte så besvärliga att det går att få konti-
nuerligt stöd och hjälp, inte så störande att det går att utverka extra-
resurser. Då och då kanske det går att få lite extra uppbackning.
Men det är mest för att klara akuta situationer.
    I det löpande, vardagliga arbetet i klassrummet måste läraren
hantera dessa elever på egen hand.” (Mathiasson, Pedagogiska ma-
gasinet 2000:2, s. 24)

Orsaker och motiv till störningar i klassrummet

Störningar kan vara mer eller mindre synliga i klassrummet. Denscombe (i Stensmo,
1995) listar följande tänkbara orsaker till detta:
q Problemet kan finnas inom eleven på grund av biologiska eller psykologiska orsa-

ker.
q Föräldrar klarar inte av sin fostraruppgift.
q Ungdomar för en medveten kamp mot vuxenvärlden.
q Samhällskris; den tidigare sociala kontrollen har försvunnit, samhället är desorgani-

serat.
q Bristande resurser när det gäller personal, lokaler, material och så vidare.
q Skolans dolda läroplan sorterar och disciplinerar eleverna.
q Lärarna är oförberedda, omotiverade och saknar karisma.
    Störningar som beror på någon eller flera av ovanstående orsaker måste analyseras
genom en kombination av flera nivåer: samhälle, skola, klassrum och individ. (Stens-
mo)

Anna-Karin Schuller, psykolog och universitetslektor vid lärarutbildningen i Mölndal,
menar att alla problem måste ses i ett helhetsperspektiv, där skolan bara är en del. Pro-
blem och symptom måste alltid ses i relation till de samlade krav som ställs på barnet.
(Mathiasson, Pedagogiska magasinet 2000:2, s.24)

”Motivation och koncentration hör intimt samman. Liksom förmå-
gan att sortera viktigt från oviktigt. Tidigare erfarenheter – exem-
pelvis känslor av misslyckanden och negativa upplevelser – styr
också förmågan att koncentrera sig.” (Mathiasson, Pedagogiska
magasinet 2000:2, s.24)

Bertill Nordahl, dansk grundskollärare och författare, ställer sig frågan: Finns det ut-
rymme för pojkarna och de manliga lärarna i grundskolan? Själv svarar han nej på den
frågan. Han påstår att grundskolan på många sätt är som ett hem, bara i större skala, en
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minivärld styrd av och orienterad mot de kvinnliga värdena och normerna. De kvinnliga
lärarna ger eleverna ”näring” och omsorg, och de pratar om sin klass som ”familjen”.
    Till det faktum att kvinnorna dominerar läraryrket hör också att pojkar, och naturligt-
vis även flickor, saknar manliga förebilder i hemmet. ”En kvinna kan aldrig lära pojkar
att bli män.” (Nordahl, 1994)

Dominans och underkastelse

Kjell Granström har i sin studie Dominans och underkastelse hos tonårspojkar (1992)
kommit fram till att ledaren i klassrummet dels tar för sig eller tilldelas mer språkligt
utrymme än de övriga eleverna, dels tar sig större friheter jämfört med de övriga eleve r-
na genom att till exempel vandra omkring i klassrummet, titta i kamraternas arbeten, gå
fram till fönstret, gå ut i korridoren för att hämta något och så vidare. Dessa förflytt-
ningar gör ledaren utan att inhämta lärarens tillstånd och de gör det i större omfattning
än kamraterna.
    Granström menar att det finns en dold läroplan även för den icke-offentliga interak-
tionen i klassrummet. Ledaren har till exempel rätt att vara negativ och nedlåtande mot
sina kamrater. (Granström, 1992)

”Det gamla talesättet att vi lär för livet och inte för skolan får i
detta sammanhang viktiga konsekvenser. Vissa elever förbereds
och tränas redan i skolan för att i vuxen ålder kunna underkasta sig,
medan andra elever får lära sig att dominera över andra. Detta är
något som knappast står i överensstämmelse med utbildningspoli-
tiska mål och ambitioner.” (Granström, 1995, s. 24)

Motivationsteorin

Dr William Glasser, USA, skriver i Motivation i klassrummet att den gamla traditionella
stimulus-responsteorin, som innebär att det vi gör motiveras av människor eller händel-
ser utanför oss, är helt felaktig. Glasser företräder istället motivationsteorin som helt
och hållet handlar om belöning, om vad vi som människor behöver för att bli tillfreds-
ställda. Han menar att vi inte kan tvinga någon elev att arbeta om han/hon inte anser
arbetet tillfredsställande. (Glasser, 1996)

”En elev som stör skiljer sig inte nämnvärt från hästen i ordspråket
som sannolikt sparkar bakut om den hålls alltför länge vid vattnet
då den inte är törstig. Disciplin är bara ett problem när elever
tvingas gå kurser som de inte upplever någon tillfredsställelse i.
Det finns inga disciplinproblem i en kurs, där elever anser sig få en
viss omedelbar tillfredsställelse om de anstränger sig.” (Glasser,
1996, s. 18)

Människan strävar efter att tillfredsställa de fem basbehoven; Att överleva och fort-
planta sig. Att tillhöra någon och bli älskad. Att få makt. Att vara fri. Att ha roligt.
    Motivationsteorin hävdar att vi väljer de flesta av våra totala beteendemanifestationer
för att försöka få kontroll över människor eller oss själva. Vi väljer alltså att bli arga,
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sjuka eller deprimerade för att vi inte kan komma på något bättre att göra i den situatio-
nen, just då.
    Glasser förespråkar också inlärningsgrupper som han liknar vid idrottslag där delta-
garna inte bara tillgodoser sina egna behov utan hela lagets. Om man övergår till denna
klassrumsmodell kommer nästan alla elever motiveras till att arbeta. Bland annat på
grund av;
q elevens känsla för tillhörighet;
q omotiverade elever dras med av motiverade elever; de starkare hjälper de svagare,

det vill säga de får makt;
q de svaga får lön för den möda de lägger ner;
q eleverna får förlita sig på sig själva, det vill säga de får frihet;
q det är upp till eleverna att övertyga läraren om den kunskap de inhämtat.
    Läraren bör agera mer som en modern chef som strukturerar arbetsplatsen så att ar-
betarna, det vill säga eleverna, blir nöjda, då arbetar de bättre. Chefen måste dela mak-
ten med arbetarna. Gruppdeltagarna får roller tilldelade så att de har en funktion, till
exempel ”berömmaren”, ”kontrollören” och ”sammanfattaren”. Med försiktighet kan
tävlingsmoment ingå för att tillgodose vårt behov av makt. (Glasser, 1996)

Att bemöta besvärliga elever i klassrummet

Lärarfärdigheter

Under 1960-talet observerade den amerikanske pedagogen Kounin vad erkänt skickliga
pedagoger, mästare, gjorde när de organiserade och ledde arbetet i klassrummet. Senare
har dessa observationer jämförts med lärarkandidaters och nyutexaminerade lärares ar-
bete. Vad mästare kan och vad noviser behöver lära, har Kounin beskrivit i lärarfärdig-
heter som:
Med-varo Läraren är uppmärksam på vad alla i klassrummet är syssel-

satta med – har ögon i nacken. Läraren kan då tidigt upp-
täcka och avstyra en negativ gruppdynamik i ett tidigt skede.

Överlappning Läraren kan samtidigt ägna uppmärksamhet åt två eller flera
olika typer av elevbeteenden – håller flera bollar i luften,
utan att avbryta  den önskvärda klassrumsprocessen.

Mjuka övergångar Mjuka, men distinkta, välstrukturerade övergångar mellan
olika sekvenser innebär ett effektivt utnyttjande av schema-
lagd tid.

Momentum Väl fungerande procedurer, rutiner och klara mål innebär ett
högt, jämnt aktivitetsflöde där man inte tappar tempo på
grund av oklarheter och tjafs vid exempelvis övergångar
mellan sekvenser.

Gruppfokus Läraren aktiverar hela klassen snarare än enskilda elever.
Eleverna hålls alerta. Dessutom hålls de ansvariga för sitt
beteende i klassrummet.

    Kounins slutsats är att en god förplanering och genomtänkta beslut under genomfö-
randet, förebygger störningar i klassrumsprocessen. (Stensmo, 1995)



12

Stökiga barn hamnar ofta i negativa spiraler, säger Eva Forsell, speciallärare. Den ut-
vecklingen måste brytas och vändas. Genom att bygga på det som faktiskt fungerar och
är positivt kan man åstadkomma en förändring. (Mathiasson, Pedagogiska magasinet
2000:2)

Struktur

Skoldagen och skolarbetet bör ha en fast struktur. Att skapa en struktur och en kontinu-
itet i det vardagliga kan få en avgörande betydelse för de stökiga barnens utveckling.
Det är viktigt att eleverna får gränser, ramar och rutiner, det hjälper dem att hålla sig
samman och få en överblick. Ett litet antal böcker och annat material är att föredra fram-
för många attiraljer. Allt i klassrummet bör ha sin plats och det bör vara ordning och
reda på sakerna. Dessa elever kan med fördel syssla med fylleriövningar och avgränsade
arbetsuppgifter. (Viking, 1991)

”Här har redan talats mycket om de kognitiva funktionerna, att de
är basen främst i hela skolverksamheten och även i den jagstödjan-
de verksamheten. De bör därför också vara kärnan i lärarens yrkes-
stolthet. Det är just kontinuiteten och strukturen som ollarna (Vi-
kings beteckning för stökiga elever, min anm.) behöver.
    Det finns kognitiva funktioner, som påverkas mindre av upp-
växtmiljön; de utvecklas relativt oberoende av den. Dit hör intelli-
gens, språk och tänkande t ex. Funktioner såsom uthållighet, kon-
centrationsförmåga, minne, förmåga till överblick och planering
påverkas däremot i hög grad av uppväxtmiljön. I dessa senare
funktioner har ollarna som regel mycket stora störningar. Detta på-
verkar givetvis i sin tur hur intelligens, språk och tänkande funge-
rar.” (Viking, 1991, s. 60-61)

Ingrid Carlgren (1997) skriver i artikeln Klassrummet som social praktik och menings-
konstituerande kultur att elevernas aktivitet är högre ju mer traditionell undervisningen
är. Det vill säga: Högre aktivitet vid klassundervisning än vid individuellt bänkarbete
och tydliga, enkla uppgifter hellre än komplicerade uppgifter. Stökiga klassrum fram-
tvingar en mer styrd undervisning. (Carlgren, i Nordisk pedagogik, 1997)

Den brittiske språksociologen Basil Bernstein är känd för sina analyser av talspråkets
koder. En begränsad kod är användbar inom den egna gruppen, det är ord och uttryck
som man använder i sitt talspråk. En utarbetad kod är användbar i mer offentliga sam-
manhang. Enligt Bernstein får arbetarklassens barn svårigheter i skolan eftersom deras
begränsade kod inte duger, medan barn ur högre samhällsklasser behärskar både sin
egen grupps begränsade kod och den utarbetade kod som skolan kräver.
    Bernstein har också studerat hur makt och kontroll styr språkbruket och kunskaps-
överföringen i exempelvis klassrummet. En osynlig, antiauktoritär pedagogik utan tyd-
liga spelregler kännetecknad av svag klassificering (till exempel otydliga gränser mellan
skilda kunskapsområden) och svag inramning (lärare och elever har stort inflytande
över hur kunskap utväljs, organiseras och överförs) är anpassad till den nya medelkla s-
sens barn. (Pedagogisk uppslagsbok, 1996)
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Elevens självkänsla och välbefinnande

Att bekräfta eleven och stärka dess jagkänsla är viktigt, bland annat för att vända nega-
tiva, destruktiva mönster till positiva. Ofta visar sig barnet stöddigt, tufft och okänsligt –
vilket oftast betyder det motsatta. Ett sätt att jobba med jagkänslan är att spara allt mate-
rial som visar någon slags vilja och försök till skolarbete i en pärm. Dels signalerar man
att elevens ansträngningar är värdefulla, dels ser man en utveckling och förändring. (Vi-
king, 1991)

Birgitta Kimber, speciallärare och psykoterapeut, framhåller att barn och ungdomar be-
höver den trygghet det innebär att vuxna vågar ta sin plats i hierarkin och därmed också
sitt ansvar för barnens fostran. Ramar och regler gör att barn känner sig trygga. Barnen
måste också veta att vuxenvärlden håller, att de vuxna står ut och att det går att lita på
att de vuxna finns kvar. Därför kan det finnas en risk med att läraren exempelvis skapar
en alltför betydelsefull och nära relation till eleven. Denna relation kan av någon anled-
ning sedan brytas, till exempel för att eleven byter klass eller läraren byter tjänst och
skola. En sådan besvikelse kan följa eleven många, långa år framöver. (Kimber, 1993)

På Gunneruds skola ingår Projekt Charlie som en del i deras arbetssätt. Projekt Charlie
är ett program för grundskolan med syfte att förhindra drogmissbruk genom att träna
sociala färdigheter som att:
q Hävda sin mening
q Kunna säga nej, avstå
q Fatta beslut
q Lösa problem
q Konstruktivt hantera negativa känslor, besvikelser
q Välja rätt vänner
q Ge kunskaper om skadeverkningar vid bruk av kemiska ämnen.
    Projekt Charlies regler är:
q Att uppmuntra andra
q Att lyssna
q Att räcka upp handen
q Att få ha ett privat rum
q Man har rätt att stå över
q Vad man hör här stannar här
q Att våga ta en risk.
    Charlies regler gäller alltid. (Gunneruds skola)

I bland annat Sollentuna har man ett projekt som heter ”Massage i skolan”. Personalen
är utbildad hos en massageinstruktör. Meningen med projektet är att man ska kunna
mjuka upp olika muskler och hjälpa varandra att känna välbefinnande. Dessutom får det
den effekten att oroliga, stökiga, blyga och på annat vis annorlunda barn verkar att må
bra av att få eller ge massage till sina kamrater. De flesta blir lugnare och går ner i varv
efteråt. Det uppstår sällan bråk efter att man har masserat varandra.
    Anders Sundholm, låg- och mellanstadielärare, menar att den spontana leken har
börjat ebba ut bland barnen idag, istället sitter de vid tv-apparater och datorer. Men be-
röring är fortfarande otroligt viktigt och känsligt, därför kan det vara bra att börja med
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massage i skolan. Själv sätter han på klassisk musik i bakgrunden samtidigt som han till
exempel läser en saga som eleverna gör rörelser till på varandras ryggar. (Magnusson,
Skolporten 1999:25)

Samtal i olika former

Om man vill se en positiv förändring hos dessa elever krävs det att man tar itu med pro-
blemet så tidigt som möjligt, helst i förskoleklass och senast på mellanstadiet. Det krävs
ett hårt arbete där krafterna i första hand bör läggas på att skapa en arbetsallians med
eleven. Detta kan man nå genom att ställa krav och sätta gränser, att utreda och avsluta
konflikter och att berömma när något är värt det – men inte annars!
    Elever som är stökiga och utagerande är oftast mer omogna än andra barn när det
gäller att fungera i grupp. Här vilar ett stort ansvar på läraren som bit för bit måste byg-
ga upp ett bra arbetsklimat. En viktig del är att kunna samtala enskilt med eleven, men
också att samtala i grupp med de elever som är berörda vid konflikter. En fördel är om
sådana samtal är regelbundna och förutbestämda, även om det naturligtvis finns tillfäl-
len då akuta samtal måste till. (Viking, 1991)

Roger Ellmin (i Stensmo, 1995) beskriver två olika typer av skolkonflikter som han
benämner destruktiva konflikter respektive konstruktiva konflikter. Han menar att det är
viktigt att söka konstruktiva lösningar på konflikter för att förebygga störningar och
avbrott i undervisningen. Den konstruktiva konflikten har fyra faser. I samarbetsfasen
har de berörda ett gemensamt intresse för att lösa konflikten. I kommunikationsfasen
pratar man öppet och ärligt om fakta, känslor och behov. I legitimeringsfasen erkänner
man olika parters behov och intressen och söker lösningar som balanserar detta. Slutli-
gen, i resursfasen, utnyttjas allas resurser, vilket leder till trygga och vänliga attityder.
Alla har vunnit något.
    En strategi för problemhantering kan innehålla följande steg: Identifiering av proble-
met, val av lösning, överenskommelser och uppföljning. (Stensmo, 1995)

Kimber framhåller vikten av en god samarbetsallians med föräldrarna till stökiga barn.
Innan ett samtal med föräldrarna äger rum är det viktigt att skolpersonalen gjort de dia-
gnosticeringar och tester de kunnat och dessutom dokumenterat detta väl. Det är alltid
bra att ha något skriftligt att gå tillbaka och titta på.
    Föräldrarna känner sina barn bäst och de älskar sina barn, därför måste lärare visa
respekt för föräldrarna, lita på att de vet bäst och få dem att känna sig välkomna till
skolan. Genom positiva omformuleringar av problemet blir det lättare för föräldrarna att
ta det till sig och sedan samarbeta för en lösning av det.
    Det är lärarens uppgift att avgränsa samtalet till det viktigaste problemet. Det är också
läraren som leder samtalet och för det framåt. I den här situationen är läraren en yrkes-
människa och föräldrarna privatpersoner – läraren måste hålla fokus och våga styra
samtalet.
    Miljön för samtalet är också viktig. Undvik klassrummet om så är möjligt. Möblera
med stolar eller fåtöljer i en ring och undvik bord som avgränsar. Om bara en förälder
kommer så begränsa antalet skolpersonal till två personer. (Kimber, 1993)
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Lärares kunskap

”Lärarrollen kan sägas bestå av åtminstone tre olika funktioner:
kunskapsförmedling, arbetsledning och elevvårdsansvar. Forskning
har visat att inte endast den första utan också de två senare funktio-
nerna har stor betydelse för elevernas kunskapsutveckling. Detta
innebär att lärarrollen är komplex. --- Till lärarrollens komplexitet
hör också att den varierar beroende på de undervisade elevernas ål-
der; aktuell läroplan; ämne som undervisas; elevsammansättning
eller tillgång till pedagogiska hjälpmedel.” (Pedagogisk uppslags-
bok, s. 372)

Lärarens pedagogiska filosofi eller grundsyn kan baseras på reflektion över kunskaps-
syn, etiksyn, människosyn, samhällssyn och syn på den pedagogiska situationen. Denna
grundsyn tillsammans med egna erfarenheter och kollegers erfarenheter utgör lärarens
praktiska yrkesteori. (Lauvås och Handal ur: Stensmo) Denna yrkesteori har ofta ka-
raktären av förtrogenhetskunskap eller oartikulerad, ”tyst kunskap”. (Kveli och Stensmo
ur: Stensmo, 1995)

”Lärares praktiska kunskap har ibland setts som ett exempel på
’tyst kunskap’, alltså en kunskapsform, som inte går att beskriva i
ord, utan endast låter sig uttryckas i handling.” (Hartman, 1995, s.
206)

Lärares unika kunskaper grundas på beprövad erfarenhet. Med tiden inser en lärare vad
som fungerar i olika sammanhang. Denna erfarenhet går inte utan vidare att generalisera
till allmängiltiga förhållanden. Kunskapen är såväl personbunden som situationsbunden.
(Hartman, 1993)

Lärares yrkesspråk

Anders Magnusson har gjort en studie om lärares kunskap för att bland annat ta reda på
hur lärare själva uppfattar sin kunskaps innehåll och utveckling. Studien visade att lära-
re ofta har svårt att formulera den egna kunskapen, men de har i studien ändå uttryckt
tankar som de tidigare aldrig formulerat. Ett annat resultat visade att lärarkunskapen i
hög grad är personlig.
    Lärarna behöver också få del av reflektionsredskap i form av yrkesspråk i högre grad.
(Magnusson, 1997)

Gunnel Colnerud och Kjell Granström säger i sin rapport, Respekt för lärare, att yrkes-
språket är ett reflekterande och analyserande språk för att beskriva, bearbeta och ut-
veckla den egna praktiken. Dess funktion är att vara ett kunskapsinstrument som hjälper
lärarna att kodifiera och strukturera den samlade kunskapen inom kåren. Tillgången till
ett yrkesspråk ger större möjligheter att presentera lösningsförslag istället för att ge in-
formation – att lyfta den egna praktiken till en metanivå. (Colnerud och Granström,
1993)
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Strategier

Carlgren (1997) anser att det specifika för läraryrket å ena sidan är att undervisning och
inlärning är den medvetna delen av praktiken, och å andra sidan att den sociala delen
blir en omedveten, dold del av klassrumspraktiken. ”Den officiella läroplanen knyts till
lärarnas didaktiska och pedagogiska tänkande, till ’undervisningssidan’ i lärarnas arbe-
te, men inte till de sociala aspekterna. … vilket resulterar i den ’dolda’ läroplanen.”
(Nordisk pedagogik, 1997:1, s. 10)
    De dubbla kraven i lärares arbete består i att ha kontroll och samtidigt få arbete gjort.
Denscombe har kategoriserat tre olika lärarstrategier som lärarna tillämpar för att klara
dessa krav:
Dominering. Klassrumsarbetet har en tydlig struktur och är inriktat på

regler, ritualer och disciplin. Syftet är bland annat att få ele-
verna att underordna sig. Man använder olika former av be-
straffningar och belöningar.

Ko-optering. Eleverna och deras intressen involveras i skolarbetet genom
demokratisering, resonemang, argumentation och vänlighet.

Classwork management. Kontroll sker genom att organisera arbetet så att eleverna är
sysselsatta.

    Denscombe påpekar att alla lärare använder sig av alla tre strategier – men vid olika
tillfällen och i olika utsträckning. Även andra studier visar att till exempel klassernas
elevsammansättning bestämmer lärarnas pedagogiska stil (Metz, 1978) liksom att de
elever som gör mest motstånd mot skolan kräver mer auktoritära lärare. (Carlgren,
1997, Nordisk pedagogik)

Lars Naeslund skriver i artikeln Att klara lärarjobbet med förnuftet i behåll (i Didaktisk
tidskrift, 1994:4) att de rutinerade lärarna av erfarenhet vet hur arbetsbelastning och
risker för misslyckanden kan minskas. Dessutom vet de var ämnets belöningar, i form
av till exempel glädje och stimulans, finns.
    Beroende på om klasserna är ”lätta” eller ”svåra” så använder lärarna olika strategier.
”Svåra” klasser kan framstå som omotiverade, lågpresterande eller både och. På mo t-
svarande sätt hänför sig ”lätta” klasser till sådana som domineras av intresserade eller
begåvade eller bådadera. Se nedanstående tabell som Naeslund tagit fram:

Aspekt ”Svåra” klasser ”Lätta” klasser
Undervisningsmaterial Lätta texter/uppgifter Svåra texter/uppgifter
Undervisningsmetoder Kontrollinriktade Inlärningsinriktade
Genomgångar Korta (+ stimulusstöd) Utvidgande
Sekvenser Från praktik till teori Från teori till praktik
Modaliteter Råplugg/överlevnadskunskap Insikter/beslutsfattarkunskap
Lärarroller Polis, (vuxenkompis), tränare Pedagog
Språkbruk Begränsat Utvecklat
Minnesknep Finns registrerat Finns ej registrerat
Arbetstakt Låg (min anm.) Hög (min anm.)

Val av strategi kan ofta, enligt Bernstein, kopplas till de sociala styrkeförhållandena i
klassen. I klasser med många medelklassbarn kan man använda mer ”fria strategier” än
man kan göra i klasser med många arbetarklassbarn. (Jämför Bernstein, B. & Lundgren,
U. P., Makt, kontroll och pedagogik. Stockholm: Liber, 1983)
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    Naeslunds slutsats är att:
”hanteringen av klasser kräver både känslighet och uppfinningsri-
kedom. I viss mening är lärarkårens samlade repertoar imponeran-
de. Det rör sig om en erfarenhetsgrundad kunskap som man inga-
lunda kan härleda ur läroplanstexter eller pedagogiska teorier.”
(Naeslund, Didaktisk tidskrift, 1994:4, s. 84)

Reflektion

Mikael Andersson med flera har utarbetat ett förslag till frågor för reflektion över den
egna undervisningen – individuellt eller tillsammans med kolleger.
1. Varför planerar jag mina lektioner på det sätt jag gör? Vad vill jag uppnå genom att

arbeta på just det här sättet? Exemplifiera med att skriva upp de olika momenten
från till exe mpel de två senaste lektionerna i en klass och motivera dessa moment.

2. Vad gör jag för att omotiverade elever ska bli motiverade att lära sig mer (engels-
ka)? Exemplifiera.

3. Vilka utmaningar får de ”duktiga” eleverna? Exemplifiera.
4. Vilka chanser får eleverna att visa allt vad de faktiskt kan? Exemplifiera.
5. Vad behöver eleven konkret göra för att nå upp till en viss nivå / höja sig till nästa

nivå? Hur vet eleven det?
6. Hur ser proven ut? Vad mäter jag med dem? Ta fram det senaste provet och skriv i

punktform upp vad det prövar.
7. Är proven i linje med kursplanen och betygskriterierna? Stäm av det senaste provet

med kursplanen och betygskriterierna.
8. Kan eleven i slutet av terminen se vad han/hon åstadkommit? Vilken dokumentation

finns? Vem har ansvaret för den? Var finns den?
9. Hur kommunicerar jag med eleverna om deras inlärning och deras inställning till

ämnet?
10. Vad anser eleverna vara goda inlärningssituationer? Hur får jag information om det

från eleverna?
11. På vilket sätt kan eleverna påverka lektionsinnehåll och arbetssätt? Ge konkreta ex-

empel från den senaste månadens arbete.
12. Är min undervisning sådan som eleverna och jag vill att den ska vara? Om inte, vad

hindrar mig? Kan jag i så fall göra något åt detta? (Andersson m fl, Harmonisering,
1997)

Handledning

Ordet handledning används vid den lärprocess där en yrkeskunnig vägleder en novis i
det kommande yrket. Sådan handledning ges till exempel vid yrkesutbildning till fors-
kare, läkare, sjuksköterska, psykolog, socionom och lärare. När det gäller lärare kan de
få handledning av psykologer, forskare eller andra, mer erfarna, lärare. (Stensmo, 1995)

Det är betydligt fler pojkar än flickor som är bråkiga. Dessa utagerande barn kan driva
läraren till bristningsgränsen. För att lärare bättre ska kunna hantera dessa situationer är
handledning, av till exempel psykologer eller mer erfarna lärare, ett bra sätt att på lång
sikt hjälpa pedagoger att utveckla sin förmåga att fungera både kognitivt och emotio-
nellt i sitt arbete. Handledningen syftar till att utveckla en yrkesidentitet. Just kring ar-
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betet med utagerande barn finns det fortfarande mer tyst kunskap än redovisade erfaren-
heter.
    Ett krav som ofta ställs vid handledning är att läraren skriver daganteckningar om
eleven. Detta görs för att eleven ska betraktas mer seriöst och med mer förståelse och
respekt. Ett annat skäl är att man får öva sig att ge en kortfattad strukturerad beskrivning
av eleven. (Viking, 1991)

Lauvås och Handal talar om handledning som reflektion över den egna yrkesutövning-
en. Handledningen kan vara en del av lärarens efterarbete men samtidigt ett förarbete
för kommande verksamhet. Handledning kan ges av kolleger men för att detta ska fun-
gera måste det vara något annat än vardagssamtalen i personalrummet. Strukturen måste
innebära att man har tydliga problemställningar, en klar ansvarsfördelning och mötes-
ordning, samt en vilja att kritiskt granska egen och andras yrkesutövning. (Stensmo,
1995)

”Egentligen tycker jag att alla lärare skulle ha rätt till handledning.
I dessa tider, då skolorna skär ned, är det viktigare än någonsin förr
att lärarna får hjälp att förstå hur de ska handskas med besvärliga
elever. Lärarna måste också få hjälp med hur de ska gå vidare då
det inte i första hand är skolproblem det rör sig om.

Kämpa på era skolor för rätten till handledning och se till att ni
får den handledning ni vill ha!” (Kimber, 1993, s. 86)
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METOD

Då mitt examensarbete till stor del bygger på hur lärare bemöter besvärliga elever i
klassrummet var det naturligt för mig att börja mitt arbete med att jämföra lärares egna
beskrivningar av en stökig elev med mina egna observationer av samma elev. Utifrån de
huvudfrågor som jag ville ha svar på gjorde jag ett frågeformulär med öppna frågor.
Delstudie 1 består av personliga intervjuer med fyra lärare, en manlig och tre kvinnliga
lärare, från två olika skolor. En femte lärare från en tredje skola var tillfrågad och ville
vara med men drog sig av någon anledning ur, dock kunde ett informellt samtal komma
till stånd. Delstudie 2 består av klassrumsobservationer där jag i första hand koncentre-
rade mig på att upptäcka och observera den elev som jag trodde var den som läraren
beskrivit för mig i delstudie 1.
    Först efter dessa två delstudier, när jag bildat mig en egen uppfattning om stökiga
elevers beteende i klassrummet, började jag läsa litteratur i ämnet. I delstudie 3 valde
jag att fortsätta med ytterligare några intervjufrågor till lärarna. Denna gång fick de be-
svara frågorna skriftligt eftersom jag trodde att det skulle vara enklare att genomföra
och därmed ta kortare tid.
    Jag har inte tagit reda på hur eleverna själva uppfattar sitt beteende. Jag har istället
inriktat mig på lärarens roll i klassrummet i förhållande till de ”stökiga” elever som
finns i klassen.

Delstudie 1, intervjuer med lärare

Till att börja med ville jag göra personliga intervjuer med lärare i de mellersta årskur-
serna. När jag valde lärare till intervjuerna började jag med att kontakta två lärare som
jag känner, de var båda villiga att ställa upp, dessutom kunde de rekommendera tre
andra lärare som de trodde skulle kunna passa i min undersökning. De fem lärarna fick
en kort presentation av mig och mitt syfte med arbetet samt intervjufrågorna. (Se bilaga
1)
    Intervjufrågorna hade jag delat in i fyra områden. Det första området beskrev klass-
rumssituationen, det andra berörde val av arbetssätt och metoder, det tredje handlade om
arbetslagets och rektors förståelse för problemet och det fjärde rörde samarbetet mellan
hem och skola. Intervjuerna bandinspelades och skrevs sedan ut ordagrant. Varje inter-
vju blev mellan fyra och åtta sidor vilket gjorde att jag valde att sammanställa intervju-
erna mer kortfattat för att få en överblick över materialet.
    Fyra av intervjuerna kunde göras inom en vecka från det att lärarna fått intervjufr å-
gorna. Den femte intervjun dröjde och jag väntade in i det längsta för att ge läraren den
tid hon behövde för att svara på frågorna, men tyvärr blev den aldrig av. Jag försökte få
en förklaring till varför hon hoppade av, men lyckades inte nå henne varken via post, e-
post, telefon eller besök på arbetsplatsen. Som kommer att framgå senare så gjorde jag
ändå elevobservationen i hennes klass och fick då möjlighet att få ett kort informellt
samtal med läraren i alla fall.
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Delstudie 2, elevobservationer

Efter att ha intervjuat fyra av lärarna gjorde jag empiriska studier i form av elevobser-
vationer av de aktuella eleverna när lärarna undervisade dem i antingen svenska, eng-
elska eller matematik. Jag observerade även den femte eleven trots att jag inte gjort nå-
gon intervju med läraren först.
    Klassrumsobservationerna gjordes i ostrukturerad form (Hartman, 1993) där jag för-
sökte att inte märkas alls, jag ville inte påverka elevernas beteende.
    I fyra av de fem fallen hade jag som observatör inte fått veta vilken elev jag skulle
observera. Beteendet var i tre av fallen så pass tydligt att jag inte kunde missa eleven. I
det fjärde fallet var elevens pappa närvarande vilket ledde till att jag behövde lärarens
hjälp för att upptäcka eleven. En av eleverna kände jag till sedan min praktik tidigare i
klassen.
    Tiden för observationen varierade från 40 till 90 minuter. Jag valde att koncentrera
mig på vad eleven använde för kroppsspråk, vem han pratade med, hur han rörde sig i
klassrummet och så vidare. Jag studerade alltså inte i första hand hur läraren bemötte
eleven, men även detta berörs i anteckningarna som jag förde löpande med minutangi-
velser. (Se exempel i bilaga 2)

Efter att ha gjort dessa två delstudier bestämde jag mig för att lägga tyngdpunkten i mitt
arbete på olika undersökningsmetoder. Anledningen till detta var framförallt att jag i
resultaten anade att lärarna hade svårt att beskriva sina arbetsmetoder och motiveringar
till dessa i ord. Min uppfattning är ändå att lärarna har kunskap om detta, problemet är
att den är svår att formulera – det är en tyst kunskap i den meningen att den är oartikule-
rad, också kallad den wittgensteinska teorin. (Jämför Bertil Rolf, Profession, tradition
och tyst kunskap. Övre Dalkarlshyttan: Nya Doxa, 1991 eller Michael Polanyi, Personal
Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy. London: Routledge & Kegan Paul,
1978)

Delstudie 3, fördjupningsfrågor till lärare

I den tredje delstudien ville jag först ta reda på den enskilde lärarens bakgrund när det
gäller yrkeserfarenhet och typ av skola. Detta gjorde jag genom att låta lärarna svara på
några enkätfrågor med fasta svarsalternativ.
    Därefter fick lärarna svara på två fördjupningsfrågor vars syfte var att ta reda på hur
lärare formulerar sin kunskap och beskriver sitt arbete. Två av lärarna fick en typ av
frågor och tre lärare fick en annan typ av frågor. (Se bilaga 3 och 4) Anledningen till
denna uppdelning var att det kändes för krävande att låta alla lärare svara på alla frågor.
Urvalet skedde på så sätt att två lärare på samma skola inte fick samma frågor, och i de
fall jag tyckte att jag delvis fått svar på någon fördjupningsfråga i den första intervjun så
gav jag den läraren en annan typ av frågor.
    Dessutom skulle de olika svaren kunna visa vilken väg som var mest framkomlig för
att nå syftet, nämligen att få en bild av hur lärare formulerar sin kunskap. På grund av
tidsbrist valde jag att lämna frågorna för att få skriftliga svar tillbaka inom ett par dagar.
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(Detta skulle sedan visa sig ge motsatt resultat, de var mer tidskrävande än de muntliga
intervjuerna.)
    Liksom i delstudie 1 fick jag inte svar från den femte läraren.
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RESULTAT

Jag har valt att redovisa vad mina tre delstudier visat kopplade till de frågor jag ställde
tidigare, i inledningen.
    Först kommer en sammanfattning att ges av den enkät, med bundna svarsalternativ,
som gjordes för att få en bakgrundsbild av de fem lärarna och den skola och undervis-
ningsform de arbetar i. Dessutom presenteras den elev som läraren valt att beskriva.
    Namnen är naturligtvis fingerade för att inte någon elev ska kunna känna igen sig.
Namn på skolan och orten den är belägen på saknar betydelse och namnges inte alls. För
att lättare kunna följa med bland de olika personnamnen har jag valt att ge läraren och
dennes elev namn som börjar på samma bokstav.
    Eftersom ingen intervju gjorts med Eva, men däremot ett informellt samtal, kommer
jag att redovisa några av hennes synpunkter under intervjuavsnitten ändå.

Anna arbetar som ämneslärare i åldershomogena klasser på en F-9-skola (med F-9 me-
nar jag förskoleklass till år 9, andra vanliga beteckningar är 0-9 eller 6-16 års verksam-
het) med mellan 200 och 400 elever, i en småstad. Anna har mellan 26 och 30 års erfa-
renhet av läraryrket. För tillfället undervisar hon i år 5, 7, 8 och 9, och hon sammanfat-
tar sin utvalda elev i år 5 så här:
    Andreas är en positiv, social elev. Han är ivrig och principfast, ligger precis på god-
käntnivå. Han har ett häftigt humör som han behöver jobba med.
    Anna har fått fördjupningsuppgift 2.

Berit arbetar som klasslärare i en åldersintegrerad 3-4:a på en F-6-skola med mindre än
200 elever, i ett litet samhälle. Berit har mellan 21 och 25 års erfarenhet av läraryrket.
Just nu undervisar hon i år 3 och 4. Hon sammanfattar sin utvalda elev i år 4 så här:
    Benny är en duktig elev som är osäker på sig själv innerst inne. Han är dominant på
så sätt att han trycker ner andra för att få status. Benny skäms för att hans mamma
kommer från ett annat land.
    Berit har fått fördjupningsuppgift 1.

Christer arbetar som ämneslärare i åldershomogena klasser på en F-9-skola med mellan
200 och 400 elever, i en småstad. Christer har mellan 31 och 35 års erfarenhet av lärar-
yrket. För tillfället undervisar han i år 3 till 8. Han sammanfattar sin utvalda elev i år 6
så här:
    Carl är en oförutsägbar, duktig elev som har klart godkänt. Han har ingen direkt sta-
tus i klassen. Carl har ett häftigt humör.
    Christer har fått fördjupningsuppgift 1.

Dagmar arbetar som klasslärare i en åldersintegrerad 5-6:a på en F-6-skola med mindre
än 200 elever, i ett litet samhälle. Dagmar har mindre än 5 års erfarenhet av läraryrket.
Hon undervisar för närvarande i år 3 – 6. Hon sammanfattar sin utvalda elev i år 5 så
här:
    Daniel är en trevlig, pratglad elev. Han är duktig på bild, blir lätt avundsjuk på andra
och behöver hård styrning.
    Dagmar har fått fördjupningsuppgift 2.
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Eva arbetar som klasslärare i en åldersintegrerad 3-4:a på en F-6-skola med mellan 200
och 400 elever, i en större stad. Eva har mindre än 5 års erfarenhet av läraryrket och hon
undervisar i år 3 till 6. Hon sammanfattar sin utvalda elev i år 4 så här:
    Erik pratar mycket, rör sig mycket i klassrummet och kan vara elak och dum.
    Eva har fått fördjupningsuppgift 2.

1. Hur utmärker sig de besvärliga eleverna?

På vilket sätt utmärker sig de elever som inte har några speciella svårigheter kunskaps-
mässigt men som reagerar negativt på arbetsuppgifter av olika slag?

Intervjun

Det som är gemensamt för de fem fallen är att det handlar om pojkar som har svårt att
komma igång med en arbetsuppgift och sedan jobbar dåligt med den.
    Andreas och Benny är negativa, de protesterar och har ofta synpunkter på arbetsupp-
gifterna och frågar varför de ska göras. Andreas kan bli arg och irriterad. Benny reage-
rar med ett negativt kroppsspråk genom att till exempel vända sig från fröken. Carl pil-
lar med annat. Daniel slår ”bakut” om uppgifterna blir för svåra. och han har svårt att
sitta still, han går omkring i klassrummet och petar och knuffar på andra, tar någons
penna, hänger vid kompisars bänkar och så vidare.
    För Andreas och Benny är problemet störst när de måste producera något själva. För
Benny och Daniel är det också svårt med drama eftersom de har svårt att fungera i
grupp. Daniel har också problem att jobba i en för ”tung” lärobok. För Carl är det inte
någon speciell uppgift som är mer problematisk än någon annan det beror på intresset
för ämnet just då. Vid svagt intresse är problemet större.

I  de flesta fall reagerar inte de andra eleverna särskilt mycket. Andreas kompisar ”är
trygga i sig”. Benny är ganska dominant så ibland smittar det negativa av sig till några
grabbar. Ibland, om det går för långt, säger Carls kompisar att han ska lägga av. Daniels
kompisar däremot, speciellt tjejerna, suckar och stönar och tycker att han är jobbig, de
säger åt honom att sluta – men samtidigt är det ju tacksamt att spela upp honom, till
exempel genom att kalla honom vid öknamn. Om Daniel petar på de andra och knuffas
händer det att kamraterna slår tillbaka.
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Elevobservationen

Andreas

q Ville inte
vara med på
drama, ville
i alla fall
inte säga nå-
got.

q Annars lugn
och arbet-
sam.

(Förklaringen
låg i att pappa
var på besök i
skolan just den
här lektionen.)

Benny

q Kommenterar
ofta det som
händer i
klassrummet.

q Har ett stöd-
digt, negativt
kroppsspråk
där han tyd-
ligt proteste-
rar.

q Får inte så
mycket gjort.

q Pratar med
kompisar.

q Lugn, gör
inte så stort
väsen av sig.

q Ser allmänt
uttråkad ut.

Carl

q Lite ”dryg”,
tar god tid på
sig att svara
eller ta fram
material.

q Slänger bo-
ken ljudligt i
bänken ett
tiotal gånger.

q Svårt att sitta
lugnt och
stilla.

q Pratar med
kompisar,
verkar vara
en ledartyp.

q Följer inte
lärarens
uppmaningar.

q Pillar med
småsaker.

q Vill synas
och höras.

Daniel

q Pratar oavbru-
tet.

q Kommenterar
läraren.

q Kan inte sitta
still på stolen.

q Vill berätta en
massa för sina
kompisar.

q Får nästan ing-
enting gjort.

q Går omkring i
klassrummet.

q Upplevs som
jobbig av de
andra.

q Full av action.

Erik

q Tuff, orädd.
q Pratar otroligt

mycket.
q Har svårt att

sitta still, går
runt i klass-
rummet.

q Leker krig
med hela
kroppen.

q Uttalar in-
vandrarfient-
lighet.

q Kommenterar
lärare med
ord och gri-
maser.

q Jobbar d åligt.
q Pratar snus-

kigt.
q Pillar med

småsaker.

Fördjupningsfrågorna

Berit: Benny har en negativ, påklistrad attityd till det mesta i skolan. Han stör
och tar för sig i klassen, på så vis får han makt över andra. Han följer
minsta motståndets lag. Han blåser gärna under när det börjar bli bråk.
Ibland kan han ta yngre elever under sina vingars beskydd.

Christer: Om Carl blir beskylld för något som han inte har gjort så blir han rasande
och skruvar upp sig. Det slutar ofta med kaos.

2. Vad beror det negativa beteendet på?

Intervjun

Anna: Vet inte. Han är nog en orolig själ och ganska ombytlig, han har svårt att
sitta länge med någonting. Tålamodet är inte så stort och jag känner också
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att motoriken inte är riktigt hundra, handstilen är svårläst. Andreas börjar
bli medveten om problemet nu, det går att prata med honom om beteendet.
Han förstår mera och jag kan vädja till hans förstånd.

Berit: Vet inte säkert. Benny är osäker i sig själv. Han förstår i stort sett konse-
kvenserna av sitt beteende.

Christer: Orsaker i tidig barndom och annat. Sociala problem. Carl förstår konse-
kvenserna av sitt beteende eftersom han ibland kommer och ber om ursäkt
efteråt, han vet med sig vad han gör.

Dagmar: Jättesvårt att säga. Jag tror att det är att Daniel inte har någon riktig kom-
pis, för det är ingen som orkar med honom. Han känner sig ofta undan-
skuffad, att ingen lyssnar på honom och att han inte får vara med. Det är
för att få uppmärksamhet – om inte de andra bryr sig om honom blir han
ännu värre. Han förstår inte konsekvenserna av sitt beteende.

Fördjupningsfrågorna

Berit: Benny har själv blivit retad och utsatt bland annat på grund av sitt utländs-
ka ursprung. Han skäms för sin mamma. Han är en pigg och duktig elev
med dåligt självförtroende.

3. Hur bemöter lärarna de besvärliga eleverna?

Intervjun

Alla lärare upplever att enskilt samtal med eleverna om deras beteende har den bästa
verkan. Ibland sker det vid eget arbete i klassrummet, ibland efter lektionen. Andreas
och Carl måste få lugna ner sig innan deras lärare kan prata med dem.
    Vid mindre förseelser säger Berit, Christer och Dagmar till sina elever inför klassen.
Till exempel: lägg av, gå och sätt dig eller jo, det ska vi göra ändå. Dagmar upplever
att Daniel inte tar åt sig vad hon säger till honom i helklass, Daniel tycker att hon bara
skäller på honom, inte de andra.
    Berit tittar ofta efter lektionen vad som har blivit gjort och försöker berömma Benny
så mycket som möjligt. Hans högljudda protester ignorerar hon ofta. Berit särbehandlar
Benny på så sätt att han ofta slipper skriva skrivstil eftersom han blir mycket negativ då.
    Dagmar måste ibland handgripligen fösa Daniel till hans plats och gärna stå kvar där
en stund för annars tar han en runda i klassrummet igen. Daniel särbehandlas genom att
han får jobba effektivt i 20 minuter för att sedan ta fem minuters paus. Han tillåts gå
runt i klassrummet, vilket inte de andra får på samma sätt. Han har en annan svenskbok
och han jobbar på ett annat sätt med att hämta fakta till exempel.
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    Anna medger att Andreas särbehandlas genom att han oftare får välja själv vad han
vill göra – för att undvika utbrott. När hon vet att det kan bli irritation är hon lite mer på
sin vakt. Hon försöker undvika att sådana situationer ska uppstå.
    Christer särbehandlar inte Carl så mycket. Det enda är att när Carl inte följer med på
lektionen så bryr sig inte Christer om det – Carl fixar det ju ändå.

Alla lärare försöker vara så konsekventa som möjligt mot eleven. Anna och Berit bely-
ser att de kan vara inkonsekventa för att de själva är på dåligt humör, vilket inte har med
just den här eleven att göra. Berit säger också att det är fler än en elev i klassrummet att
ta hänsyn till, därför kan hon inte alltid vara konsekvent. Dagmar medger att hon faller
för Daniels små oskyldiga ögon och då rinner ”det konsekventa” av.

Ingen av lärarna har lagt skulden för elevens beteende på sig själv. Men Anna funderar
ibland på varför det blev som det blev i olika situationer. Ibland har hennes tålamod
varit för litet, utan att det varit någon elevs fel.
    Dagmar säger att första gången hon hade en klass och därmed ett problem som likna-
de detta så tog hon åt sig själv. Hon tyckte att det var fel på henne, att hon inte kunde
något och hon tvivlade på att hon hade valt rätt yrke. Hon betonar vikten av att ha kol-
leger som ställer upp som stöd i sådana situationer.
    Eva betonar att det är viktigt för henne att ryta ifrån i klassrummet om hon blir arg
eller sårad av det som Erik säger eller gör, sådant orkar hon inte ta på sig själv då blir
bördan snart för tung.

Elevobservationen

I Annas klass var Andreas pappa på besök, därför blev inte situationen realistisk.

Berit svarar på Bennys fråga som han ställer rakt ut under lektionsintroduktionen. När
Benny ska skriva ett ordspråk med skrivstil i sin skrivbok går Berit förbi och berömmer.
    Senare blir det en diskussion enskilt med Benny om varför han inte har lämnat in en
intervju som han borde ha gjort. Berit säger att han får göra om den om det är så att han
har tappat bort den. Hon tänker inte ge sig.

Christer säger åt Carl att ta av sig jackan och hänga den i korridoren. Carl tar av sig
jackan och slänger den över stolen. Christer bryr sig inte om att den inte hänger i korri-
doren som han sagt.
    Carl slänger sin engelskbok i bänken ett tiotal gånger, men Christer reagerar inte,
vilket däremot en annan elev gör genom att säga åt honom att vara tyst.
    Christer säger att eleverna ska lägga undan engelskböckerna. Alla gör det utom Carl.
Vid ett senare tillfälle säger Christer till igen om att bänkarna ska vara tomma innan de
går ut på rast, men Carl går ut på rast – fastän boken ligger kvar på bänken.

Dagmar går runt i klassrummet när eleverna jobbar med matematik. Lugnt och smidigt
ser hon till att Daniel får låna en penna (trots att han fick en ny av henne på eftermidda-
gen dagen innan) och ett suddgummi.
    Dagmar står en stund bredvid Daniels bänk för att han ska komma igång med en upp-
gift. Detta upprepar hon vid flera tillfällen under lektionen. Ibland måste hon fösa ho-
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nom till hans plats. När hon lämnar hans sida för att hjälpa andra frågar Daniel om saker
tvärs över klassrummet och Dagmar svarar samtidigt som hon hjälper någon annan.
    Hon uppmuntrar honom till att låna en multiplikationstabell för att öva lite mer.

Eva och hennes kollega tar emot alla elever i dörröppningen genom att ta i hand och få
ögonkontakt. Eleverna läser tyst ur sina bänkböcker till klassisk bakgrundsmusik, Eva
är en god förebild som också läser tyst ur sin bok.
    När det är dags för matematik går Eva runt och hjälper de elever som räcker upp han-
den. Ibland går hon förbi Erik för att se till att han får någonting gjort. Vid flera tillfäl-
len får hon säga åt honom att gå och sätta sig eftersom han har mycket svårt att sitta still
på sin plats.

Fördjupningsfrågorna

Anna: Han behöver någon som inte ser så dystert på tillvaron. Han behöver upp-
muntran när något är bra, samtidigt behöver man vara strikt mot honom
när något inte är ok. Det är viktigt att bemöta eleven med hjärtat, inte för-
ställa sig.

Berit: När det gäller kamratrelationer, känslor och självkännedom jobbar vi med
Projekt Charlie (för förklaring se litteraturgenomgång). I själva skolarbetet
har vi veckobeting med egen planering. Ser jag att det inte händer något
under en lektion, sätter jag upp ett kort beting för lektionen. Det fungerar
för det mesta. Annars (mycket sällan) går det åt en bit av rasten. Uppmunt-
ran och positiva kommentarer försöker jag också ge så mycket som möj-
ligt.

Christer: Diskussion och argumentation direkt när något händer är meningslöst. För
att få ett lugnt och sakligt samtal måste Carl gå ut ur klassrummet en stund
för att lugna ner sig först.

Dagmar: Det är viktigt att skapa en positiv relation till eleven. Man ska vara be-
stämd! Klara regler och struktur om vad som gäller. Man får inte glömma
att ge beröm och bekräftelse. Uppgifterna måste vara anpassade till eleven.

En sammanfattning av hur lärarna bemöter de stökiga eleverna enligt de tre delstudierna
kan resultera i nedanstående tabell. Men även om det till exempel inte finns någon mar-
kering för att läraren berömmer och uppmuntrar eleven så kan självklart detta ske ända.
Anledningen till att det inte finns markerat är att läraren inte har formulerat det i inter-
vjusvaren och jag inte har sett det under klassrumsobservationen.
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Anna Berit Christer Dagmar Eva
Samtalar enskilt med eleven • • • •
Säger till eleven inför klassen • • • •
Bemöter eleven med ”hjärtat” • •
Särbehandlar på något sätt • • • •
Berömmer, uppmuntrar • • •
Styr och strukturerar uppgifter • • • •
Ger eleven valmöjligheter ofta •
Ger eleven veckobeting • • •
Försöker vara konsekvent • • • • •
Jobbar med kamratrelationer osv •
Föser eleven till sin plats • •
Ger någon form av bestraffning •

4. Finns det generella metoder för denna form av problemhantering?

Finns det generella metoder för att hjälpa de här eleverna att komma till rätta med, eller
åtminstone minska, problemet?

Intervjun

Åtminstone fyra av eleverna har något arbetsområde inom ämnet svenska som de tycker
mindre illa om. Andreas, Benny och Carl läser gärna. Carl tycker om att sitta vid datorn
och Daniel tycker om att skriva sångtexter.

När det gäller ett arbetssätt som generellt fungerar bättre för dessa elever uppger fyra av
de fem lärarna att ett styrt, strukturerat arbetssätt med tydliga anvisningar är till fördel
för den enskilde eleven och därmed även för resten av klassen och läraren. Berit och
Dagmar tycker att enskilt arbete fungerar bättre än grupparbete. Christer tycker inte att
det är valet av arbetssätt som Carl reagerar negativt på, det beror istället på om han är
uppjagad och irriterad över något, till exempel något som har hänt på rasten. Eva säger
till exempel att det räcker med att man som lärare glömmer att gå igenom dagens datum
på morgonen för att klassen ska ”flippa ur” och bli stökig, allt måste vara i sin ordning.
    Anna däremot tycker att ett fritt, flexibelt arbetssätt är det bästa. Hon menar att man
måste vara flexibel för att kunna tillfredsställa alla elever. Om man har ett väldigt likar-
tat arbetssätt så utesluter man kanske alltid några elever. Genom att variera arbetssätt får
alla möjlighet till ett arbetssätt som passar dem. Om Andreas får välja uppgifter funge-
rar det bättre, fast å andra sidan väljer han ju bort det jobbiga …
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Tre av lärarna anger att de inte skulle ändra arbetssätt om de inte hade de här eleverna i
klassrummet. Christer däremot säger att om han inte hade så många stökiga elever så
skulle han inte arbeta så styrt och fyrkantigt med ramar som han gör just nu. Men detta
beror inte bara på Carl, utan på åtta elever i klassen.
    Eva minns att hon hade många föreställningar, innan hon slutade utbildningen, om
vilka arbetssätt som skulle vara intressanta och roliga att arbeta med. Eleverna skulle
jobba efter eget intresse och allt skulle vara fritt och flexibelt – men detta skulle snart
visa sig vara bara drömmar, åtminstone i den här klassen som lyckats knäcka tre-fyra
lärare på ett par år.

Det faktum att eleven finns i klassrummet har också inneburit positiva förändringar,
Anna har varit tvungen att hitta olika variationer på uppgifter, Berit har också mer ge-
nomtänkta uppgifter nu. Christer uppger att han har blivit duktigare på konflikthanter-
ing.
    Dagmar anser inte att hennes arbetssätt styrs av bara en speciell elev, det beror på
klassen som helhet vad man väljer för arbetssätt. Den här klassen behöver strikt, de har
svårt att ta egna initiativ.

Fördjupningsfrågorna

Dagmar: Man gör sällan på samma sätt, det finns ”strulputtar” som är aktiva (svårt
att vara tyst, sitta still, stör de andra eleverna m.m.) och så de som är tysta
men får inget gjort, sitter av en massa tid, frånvaro m.m.

5. Kan andra vuxna vara en resurs?

Vilka vuxna kan läraren få hjälp och stöd av vid hanteringen av problemet?

Intervjun

Alla lärare har haft problem med sin utvalda, stökiga elev så länge de haft klassen.
Samtliga lärare säger sig också tro att beteendet funnits tidigare.
    Mer eller mindre pratar alla lärare med berörda kolleger om problemet. De upplever
också att kollegerna har samma uppfattning som de själva har om eleven.
    I tre av fem fall vet rektor om problemet. De övriga två har precis fått en ny rektor på
skolan och har inte hunnit ta upp det ännu. Alla har, eller tror att de kommer att få, det
stöd och den hjälp de behöver från rektor.

Alla föräldrar till dessa elever vet om problemet i skolan. Tre av lärarna tycker att de får
hjälp och stöd från hemmet. De tycker att föräldrarna gör så gott de kan efter sin egen
förmåga. Dagmar berättar att hon har täta telefonkontakter med föräldrarna, de hälsar på
i skolan och de kommer på utvecklingssamtal. Christer däremot anser att föräldrarna
inte tar något ansvar och han önskar att han hade fått mer hjälp och stöd från dem. Eva
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är inte heller nöjd med sitt samarbete med föräldrarna, men det är något hon jobbar vi-
dare med.

I fyra av de fem fallen har man tillsammans med föräldrarna gjort en överenskommelse
i form av åtgärdsprogram för eleven. Där har det framgått vad som ska krävas av ele-
ven. I Daniels fall finns en överenskommelse om att han ska jobba i 20 minuter och har
sedan rätt att ta en paus på fem minuter. Han har en enklare, mer strukturerad arbetsbok
i svenska och han jobbar på ett annat sätt för att leta efter fakta i no/so.

Elevobservationen

Helt klart är föräldrarna en resurs när de kommer och besöker sina barn i skolan. Efter-
som Andreas pappa var på besök i klassen så skötte sig Andreas utmärkt. Han visade
förstås vad han höll på med i de olika ämnena.

Fördjupningsfrågorna

Dagmar: Det är viktigt att ha en god, öppen kontakt med elevens föräldrar.

6. Hur formulerar lärare sin kunskap?

Hur formulerar lärare sin kunskap om denna form av problemhantering? Vilken under-
sökningsmetod är mest givande för att få svar på den frågan?

Intervjun

Ingen av de fem lärarna kan förankra någon av sina idéer i någon teori eller filosofi som
han/hon har tänkt ut eller övertagit från någon annan. Anna säger att hon har en lång
erfarenhet som lärare och Dagmar säger att hon ”går på känn”.

Fördjupningsfrågorna

Anna: Jag känner ofta en utmaning i arbetet med ”strulputtarna”. Även små
framsteg med ”strulputtarna” är mycket stimulerande. Ibland är det lättare
att arbeta med ”strulputtar” än med ”strulputtor”.

Berit: Målsättning för arbetet skrivs i åtgärdsprogram tillsammans med föräldrar.
Vi jobbar med kamratrelationer eftersom hans problem i grunden handlar
om att han har dåligt självförtroende. Det viktigaste är trots allt att han får
självförtroende och inte behöver trampa på andra i livet. Kunskaper klarar
och kommer han att skaffa (dem han behöver i livet). Vi jobbar med
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veckobeting eller, om det behövs, även lektionsbeting för att se att det går
framåt.

Dagmar: Struktur behövs för att eleven ska veta vad han ska göra och på så vis slip-
pa kontrollera vad alla andra i klassen gör. Det är viktigt att det finns en
positiv relation till eleven. Man måste tycka om ”strulputten”. Ha mål med
arbetet. Man känner att det går att utvecklas. I allmänna diskussioner kan
man prata om resurstilldelning, personaltäthet, läroplaner med mera.
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DISKUSSION

De personliga intervjuerna och klassrumsobservationerna ger ungefär samma bild av de
besvärliga eleverna. Mitt antagande om att det till största delen gällde pojkar stämde
överens dels med min undersökning där samtliga fall gällde pojkar, dels med litteraturen
där bland annat Viking gör samma konstaterande.
    Min uppfattning om att skolan inte riktigt är anpassad för pojkar fick jag stöd för hos
Nordahl, även om jag för den skull inte håller med om allt han skriver. Så länge vi har
så få manliga lärare i grundskolans lägre årskurser så tror jag inte vi kan komma tillrätta
med problemet. Sedan kan det diskuteras hur det ska gå till, men det går jag inte in när-
mare på här.
    De lärare som jag har pratat med har alla samma uppfattning om att ”strulputtar”
finns, med några få undantag, i alla klasser. Det är inte heller så att några lärare
”slipper” dem, eller skapar ett klassrumsklimat där beteendet försvinner. Man kan säga
att ”strulputtar” ingår som en del i lärarens vardag.

Det är nästan skrämmande att jag som observatör efter några få minuter lyckades att
observera rätt elev i tre fall, utan att veta vem jag skulle observera. I det fjärde fallet var
elevens förälder med i klassrummet vilket säkerligen bidrog till att det var svårare att
observera den utvalda eleven. I det femte fallet visste jag vilken elev jag skulle titta på
och anledningen till detta var att jag praktiserat i klassen tidigare.
    Gemensamt för flera av de besvärliga eleverna verkar vara att de har svårt att sitta
still, de pratar mycket med kamraterna, de ignorerar läraren och de jobbar dåligt med
sina uppgifter.

En av lärarna, Eva, tyckte att jag under en lektion lyckades pricka in vad som känne-
tecknat Erik sedan hon fick ta över klassen i början av året. Hon kände att hon nu fått
bevis för att det verkligen är så här det ligger till, ”det är inte hon som inbillar sig”. Eva
ville också använda observationsmaterialet som förhandlingsdokument vid föräldra-
samtal rörande Erik.

På frågan om problemens bakgrund svarade lärarna i flera fall att de inte visste eller var
riktigt säkra på orsakerna bakom problemen. Jag upplevde att lärarna anade mycket mer
än vad de vågade uttala, antagligen med tanke på sekretessen. Det kan också vara möj-
ligt att de inte ansåg sig vara kompetenta att svara på den frågan. Eller är det så att det är
svårt att sätta ord på vilka orsaker och motiv som ligger bakom? Om lärarna hade fått
Denscombes tänkbara orsaker till störningar i klassrummet hade det kanske varit enkla-
re att pricka för den orsak som de trodde stämde bäst.

Lärares kunskap

Det verkar vara svårt att få lärares tysta kunskap hörbar och artikulerad.
    Det var betydligt svårare att få svar på de fördjupningsfrågor som lärarna skulle be-
svara skriftligt än att få till stånd en muntlig intervju i början av min undersökning. Jag
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tror att lärarna tyckte att det var jobbigare att svara skriftligt på frågorna eftersom de då
lade större vikt vid formen än vad de gjorde vid intervjun som bandinspelades. Andra
orsaker till att uppgifterna kändes besvärliga kan vara tidsbrist och teoribrist.
    Jag ville ta reda på vilken undersökningsmetod som skulle ge mest uttömmande re-
sultat när det gällde för lärarna att beskriva sin kunskap. Den fråga som jag fick mest
intressant svar på var den som handlade om att läraren på en kurs i ledarskap skulle be-
skriva situationer med ”strulputtar” inför universitetsstuderande. Men tyvärr var det
bara en lärare som svarade på den. Bra beskrivningar på hur man bemöter stökiga elever
fick jag också där lärarna skulle anta att jag var deras lärarkandidat och behövde goda
råd och så vidare.
    För att ha fått ut ännu ”bättre” svar på fördjupningsfrågorna skulle jag ha gjort den
sista intervjun muntligt, helst med en provintervju för att veta vilka frågor och följdfr å-
gor som var relevanta.

Läraryrkets komplexitet

En av fördjupningsfrågorna handlade om att generellt beskriva ”strulputtar” för andra
yrkesprofessioner, till exempel advokater, präster och läkare. Jag hade valt att formulera
frågan så att de allmänt skulle beskriva dessa ”strulputtar” för sina grannar som hade
dessa yrken. Tyvärr låste sig flera lärare vid sekretessfrågan – de berättar aldrig något
om sina elever för sina grannar! Vad jag ville nå var istället en generell beskrivning,
yrkesmänniskor emellan, om vad som är specifikt för just läraryrket när det gäller att
bemöta stökiga barn. Jag ville ta reda på om lärare kan förklara det komplexa med lä-
raryrket – att lärare dels har ett ansvar gentemot varje enskild individ (multiplicerat med
30 elever i klassen), dels har ett samhällsuppdrag.

”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen
(1985:1100) slår fast att verksamheten skall utformas i överens-
stämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att
var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje
människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö(1
kap. 2 §).” (Lpo 94, s. 5)
    ”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras
att inhämta kunskaper. I samarbete med hemmen skall skolan
främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och
samhällsmedlemmar (1 kap.2 §). Skolan skall präglas av omsorg
om individen, omtanke och generositet.” (Lpo 94, s. 7)

Häri ligger något mycket centralt i lärares yrkesutövning. Läkaren, den själavårdande
prästen eller advokaten kan, till skillnad från läraren, ägna sig åt sin ”klient” utan att
direkt ta hänsyn till 30 andra ”klienter”. Att vara lärare innebär att vara ledare för en hel
klass, medan andra professionella yrkesutövare ofta kan ägna sig åt en ”klient” i taget.
Lärarrollen har, som det står i Pedagogisk uppslagsbok, tre olika funktioner där kun-
skapsförmedlingen bara är en del, de andra delarna är arbetsledning och elevvårdsan-
svar.
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Hur kan då lärarna få stöd och hjälp med sina ”strulputtar”?

I klassrummet

Många gånger handlar det om att använda kortsiktiga strategier vid akuta situationer,
man måste dämpa eller handgripligen sätta ”strulputten” på plats för att åtminstone de
andra ska få arbetsro. Som erfaren lärare har man då knep att ta till för att neutralisera
”strulputten”. Men det långsiktiga arbetet för att få ett bra inlärningsklimat för alla i
klassrummet måste byggas på de saker som är trygga och stabila i klassen, till exempel
individuell veckoplanering, sedan får man bygga vidare, sakta men säkert, mot nya mål,
till exempel fungerande grupparbeten eller vad man nu tror på för modell. Här gäller det
också att vara uthållig och inte ge upp för tidigt utan verkligen ge eleverna chansen att
komma vidare i sin utveckling.
    Jag, tillsammans med de flesta lärarna i undersökningen, anser att struktur, kontinui-
tet och gränser är ett måste när man jobbar med stökiga elever. Detta stöds också i litte-
raturen på flera ställen, bland annat av Viking, Kimber och Carlgren.

När det gäller den enskilde eleven så tror jag att en öppen, ärlig relation till eleven är ett
måste. Alla lärare i min undersökning tar fasta vid det enskilda samtalets betydelse, där
man kan resonera med, och lyssna till, eleven. Att veta var man har varandra är en för-
utsättning för ett gott samarbete.
    Att stärka någons självbild och respektera någon för hans/hennes åsikter, beteende,
utseende med mera, måste vara ett ömsesidigt arbete där alla måste ge och ta. Att kunna
sätta sig in i och förstå en annan persons känslor och tankar behöver de flesta av oss
träna mer på, både vuxna och barn. Sådan social kompetens kan tränas bland annat med
hjälp av drama (exempelvis Projekt Charlie) och kompismassage.

Jag skrev i inledningen att man som lärare inte kan vara så inspirerande och fängslande
varje lektion att man på så sätt håller de stökiga elevernas beteende i schack. Även om
jag inte håller med Glasser om att människan väljer om hon ska bli arg och deprimerad
eller något liknande för att tillfredsställa och kontrollera sig själv, så ligger det mycket i
det han säger om att läraren måste delegera uppgifter och ansvar till eleverna så att de
känner sig behövda och motiverade till att arbeta. Glassers inlärningsgrupper där elever
tilldelas olika roller kan också vara ett steg mot mer konstruktiva, givande grupparbeten.
Denna liknar en av Denscombes tre lärarstrategier, ko-optering, där eleverna involveras
genom demokratisering, resonemang, argumentation och vänlighet. Skulle problemet
med ”strulputten” kunna lösas om han på så sätt blev en lärande elev? Jag lämnar frågan
obesvarad eftersom jag inte anser mig kunna svara på den.

Alla fem lärarna medgav att de särbehandlade sina ”strulputtar” och jag fick den upp-
fattningen att de kände att de gjorde något otillåtet eller orättvist. Men jag ser det istället
som en form av individualisering där läraren tar hänsyn till den enskilde elevens behov
och förutsättningar.
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I samarbete med hemmet

Flera av författarna hävdar att ett gott samarbete med hemmet är en förutsättning för att
kunna hjälpa ”strulputten” på bästa sätt. Det är tryggt för en förälder att få veta vad som
händer med ens barn i skolan. Genom att upprätta åtgärdsprogram blir delaktigheten
ännu större.
    Som en av elevobservationerna visar är det en resurs att ha föräldrar i skolan. Det blir
inte lika stökigt som vanligt när föräldrar är på besök. Det är naturligtvis omöjligt att
begära av föräldrarna att de ska komma och besöka skolan regelbundet någon dag per
månad, men det skulle säkerligen ha en god effekt. Å andra sidan skulle lärarna kanske
tycka att det vore jobbigt att ha föräldrabesök var och varannan dag. Hur som helst
skulle det inte skada att eleverna på något vis fick en tydligare övertygelse om att skolan
och hemmet gemensamt har ansvar för deras utbildning och att dessa två parter inte är
varandras motståndare.

I kollegiet

Att lång erfarenhet ger specifika färdigheter är en självklarhet inom alla yrken – likaså
inom läraryrket. Frågan är bara hur erfarna lärare får möjlighet att dela med sig av sina
erfarenheter till nyutbildade lärare. Det kan vara till stor hjälp, för noviser likaväl som
för mästare, att börja reflektera över sin egen praktik och regelbundet skriva ner några
rader om den. Det kan vara en början till att mer generellt beskriva lärares, ofta kom-
plexa, arbetssituation. Att skriftligt dokumentera kring ett problem ger trygghet inför
samtal med till exempel rektor eller föräldrar.
    Handledning av mer erfarna lärare eller av skolpsykolog som Viking beskriver är
också ett stöd som lärare borde kräva mer av, utan att för den skull behöva känna sig
som dåliga lärare för att de ber om hjälp.
    Det är positivt att alla lärare i undersökningen känner att de får stöd och hjälp av kol-
leger och rektor vid hantering av besvärliga elever. Jag tror att det skulle vara mycket
givande för lärare att sitta med i varandras klassrum för att bara observera någon eller
några elever en lektion. Som observatör ser man mycket som inte den undervisande
läraren gör.

Fortsatta studier

I fortsatt forskning inom området ”strulputtar” så skulle det dels vara intressant att lägga
tonvikten mer på eleven och ställa frågor om hur han/hon uppfattar sitt beteende, vad
det beror på och hur han/hon tror att man skulle kunna lösa problemet. Man skulle också
kunna inrikta studien på vad ”strulputtarna” egentligen lär sig och var inlärningen sker.
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BILAGA 1

Intervjufrågor, delstudie 1

A Beskriv situationen

1. Vilken/vilka årskurs/-er består klassen av?
2. Gäller det en pojke eller en flicka?
3. På vilket sätt utmärker sig eleven när du kommer med ett förslag

eller en arbetsuppgift?
4. Vid vilka tillfällen (inom ämnet svenska) är problemet som störst

respektive minst?
5. Hur reagerar de övriga i klassen? Vilken effekt får beteendet?
6. Hur reagerar du?
7. Hur bemöter du eleven? Enskilt eller inför klassen?
8. Upplever du att ett bemötande från din sida har bättre verkan än

ett annat?
9. Vet du med dig att du särbehandlar eleven på något sätt? I så fall

vilket?
10. Upplever du att eleven förstår konsekvenserna av sitt beteende?
11. Hur länge har detta varit ett problem i klassrummet?
12. Vilka orsaker eller motiv tror du kan ligga bakom problemet?

B. Metodval

13. Finns det något arbetsområde (inom ämnet svenska) som mottas
mer positivt än andra av eleven?

14. Finns det något arbetssätt som du tycker fungerat bättre än andra
för den här eleven? Beskriv det. Varför tror du att just det funge-
rat bättre?

15. Kan du förankra någon av dina idéer i någon teori eller filosofi som
du har tänkt ut eller övertagit? Vilken?

16. Skulle du ändra arbetssätt om du inte hade den här eleven i klas-
sen?

17. Har det faktum att eleven finns i klassen, och att du har fått ändra
arbetssätt på grund av detta, inneburit något positivt?

18. Upplever du att ett styrt, strukturerat arbetssätt kontra ett fria-
re, flexiblare arbetssätt skulle vara till fördel för den här eleven –
och därmed klassen?

Vänd
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C. Arbetslag

19. Händer det att du känner dig maktlös och inte alltid orkar vara
konsekvent  när det gäller att bemöta eleven?

20. Har du någon gång lagt skulden på dig själv, känt att det är dig det
är fel på? I så fall hur resonerar du med dig själv (eller andra) för
att bearbeta den känslan?

21. Pratar du med kolleger om problemet?
22. Har kollegerna samma uppfattning som du om eleven? Om inte: Vad

beror det på?
23. Vet rektor om problemet? Känner du att du har stöd och hjälp från

rektor? Tar rektor det ansvar han/hon borde?

D. Hem och skola

24. Vet föräldrarna om problemet?
25. Vilket ansvar tar de?
26. Har du fått det stöd och den hjälp som du önskat från föräldrar-

na?
27. Har ni kunnat göra någon slags överenskommelse mellan elev-

förälder-lärare?
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BILAGA 2

Elevobservation, Erik, delstudie 2

Bakgrund: Torsdag morgon, de två klassföreståndarna tar emot varje elev i dörren
genom att ta i hand, titta varandra i ögonen och säga god morgon. Elever-
na läser sedan tyst i sina bänkböcker under 20 minuter till klassisk musik,
lärarna är goda förebilder som också läser varsin bok. Alla är lugna och
tysta och läser i sina böcker. Struktur, regler och ordning präglar klass-
rummet.

8.00 – 8.20 Erik sitter still på stolen, läser, men leker då och då med en röd tofs som
han lägger på huvudet. Han gör också en hel del grimaser och barnen på
skolgården tar hans uppmärksamhet ibland. Han knäpper med fingrarna.

8.20 Musiken tystnar, det är dags att ta fram matteböckerna. Erik räknar en
stund, småpratar med kompisar vid bordet, sätter den röda tofsen på huvu-
det igen. Frågar en kompis om hjälp, gäspar med hela kroppen, småpratar,
trummar med pennan mot bordet.

8.44 Erik reser sig, går fram till tavlan för att räkna centimeter på tavellinjalen.
Sätter sig, tar upp en leksak på bordet, småpratar, leker med pennan, be-
rättar minnen för kompisarna. Reser sig och går en sväng till andra kompi-
sar.

8.48 ”Skjuter” och kastar handgranater, ramlar ner ”död” på bänken.
8.49 Kastar pennan.
8.50 Fortsätter skjuta, kommenterar lärarens samtal med annan elev.
8.53 Protesterar flera gånger mot att göra sin planering.
8.54 Erik går till tavlan igen för att räkna på linjalen. Sätter sig och leker med

sina nycklar.
8.55 Går iväg och pratar med några kompisar. Sätter sig, går en vända till.
8.56 Svär, berättar för de andra att 666 är djävulens märke. Ritar 6:or, dunkar

huvudet hårt i bänken. Trycker huvudet mot bänken med båda händerna.
8.57 Skriver sin planering.
9.00 Rapar högt, grimaserar, protesterar mot att räkna så många tal hemma.

Mera prat om rap, fjärt och äckel. Går ett varv efter tejp, pratar med en
kompis.

9.02 Leker med den röda tofsen igen, leker krig, pratar med en kompis tvärs
över klassrummet.

9.03 Leker krig, pratar, reser sig upp.
9.06 Leker krig, kör flygplan, skjuter, ramlar ner ”död”.
9.07 Pratar med (invandrar-)kompis om ”djävla utlänningar”, Dina föräldrar

kanske inte har gjort nåt men alla andra …
9.08 Leker krig, 10 st bombplan, kom. Ramlar ner ”död” över bänken, slår i

huvudet.
9.10 Tar itu med ett mattetal, reser sig, går och visar en kompis en teckning på

maffian.
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9.12 Kommenterar lärarens samtal med annan elev, går ett varv, leker krig med
hela kroppen. Jag måste lära mig självförsvar, jag ska gå polisutbildning-
en för att lära mig det, sen hoppar jag av.

9.13 Frågar fröken om hon kan teckenspråk, hon svarar nekande och går där-
ifrån. Då gör han ett tecken mot henne och får de andra att skratta. Det är
dumt att döda folk, men skit samma.

9.14 Bygger ett läger till maffian, leker krig med en kompis. Sätter den röda
tofsen på huvudet igen. Säger till en kompis: Gå och jobba innan jag dö-
dar dig.

9.15 Går ett varv i klassrummet, skjuter lite omkring sig.
9.19 Går omkring och visar sin teckning igen. Sätter sig.
9.20 Går omkring i klassrummet.
9.21 Skjuter elever på skolgården.
9.22 Går ett varv igen.
9.25                Sen ska vi upp i skogen och leka maffia. Går omkring, skjuter.
9.28 Lektionen är slut och Erik har inte tittat i boken de sista 20 minutrarna.
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BILAGA 3

Fördjupningsfrågor, alternativ 1, delstudie 3

1. a) Beskriv en konkret händelse som varit riktigt negativ och besvärlig
med din ”strulputte”. När? I vilket sammanhang/situation? Vad var pro-
blemet? Hur hanterade du situationen? Vilken åtgärd/strategi använde
du? Hur gick det? Vad blev resultatet?

Min ”strulputte” tycker inte om att skriva över huvud taget och skrivstil är
omöjligt. Han har under protest och med korta, klara beting jobbat igenom
alla bokstäver. Han vägrar att använda skrivstilen. På utvecklingssamtalen
diskuterade vi det med mamman. Han fick välja om han skulle fortsätta el-
ler lägga det på hyllan. Han valde att fortsätta. Vi skrev det i hans målsätt-
ning. Det brukar vara ett bra sätt att ”få igång” elever, men inte för ho-
nom. Nu har vi vissa böcker som han skriver skrivstil i.

b) Beskriv på samma sätt en positiv, lyckad solskenshändelse utifrån sam-
ma frågeställningar.

När det kom en ny spansk elev till klassen, som kunde prata en hel del
svenska, märkte jag att min ”strulputte” tog sig an honom lite extra. Han
fick då i uppgift att läsa högt för kompisen när vi läste och fick skriva en
bok ihop med och åt honom. Det fungerade bra.

2. a) Tänk dig att du går en kurs vid universitet som heter Ledarskap i
klassrummet. Nu ska du, för de andra studenterna/lärarna, beskriva din
”strulputte”, hur du arbetar med problemet och varför du arbetar på det
sättet. (Om du tycker att uppgiften känns för svår så får du ändra målgrupp
för din beskrivning till antingen överordnade på skolan, det vill säga rektor
och förvaltningschef, eller kolleger på en elevvårdskonferens)

Han är en pigg och duktig elev med dåligt självförtroende. Han har själv
blivit retad och utsatt tidigare bl.a. p.g.a. sitt tyska ursprung. Han skäms
för sin mamma inför kamraterna. Han har en negativ och enligt min me-
ning påklistrad attityd till det mesta i skolan, vilket han klart och tydligt
visar. Trots att han stör och tar för sig har han status i klassen. Några har
han makt över tack vare det. Han följer minsta motståndets lag och gör så
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lite som möjligt. Han är gärna med och blåser under när det är bråk på
gång. Men passar det kan han ta yngre elever under sina vingars beskydd.
    När det gäller kamratrelationer, känslor och självkännedom jobbar vi
med Projekt Charlie. Ett omfattande material, som vi har från åk 3-6.
    I själva skolarbetet har vi veckobeting med egen planering. Ser jag att
det inte händer något på en lektion, sätter jag upp ett kort beting för lektio-
nen. Det fungerar för det mesta. Annars (mycket sällan) går det åt en bit av
rasten. Uppmuntran och positiva kommentarer försöker jag också ge så
mycket som möjligt. Det viktigaste är trots allt att han får självförtroende
och inte behöver trampa på andra i livet. Kunskaper klarar och kommer
han att skaffa (dem han behöver i livet).

 b) Vilken målgrupp valde du?

Kursen vid universitetet.

c) Varför

Uppgiftens svårighet ligger inte i vem jag beskriver den för.
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BILAGA 4

Fördjupningsfrågor, alternativ 2, delstudie 3

1. Anta att du är min handledare under en praktikperiod. a) Ge mig som
ny, oerfaren lärare några goda råd om hur jag ska bemöta ”strulputten”
b) Varför ska jag göra så? c) Vad händer annars?

Det är viktigt att skapa en positiv relation till eleven. Man ska vara be-
stämd! Klara regler och struktur om vad som gäller. Det svåra är att inte
bli en ”tjatkärring”. Man får inte glömma de positiva sidorna, ge beröm
och bekräftelse.
    ”Strulputten” behöver struktur för att veta vad som ska ske och då slip-
pa (förhoppningsvis) hålla koll på hela klassen. Uppgifter som är anpassa-
de till eleven, inte för mycket för då lägger eleven av (jag hinner inte klart
så då struntar jag i att börja). Ibland behövs lätta uppgifter (jag kan!) och
sedan höja ribban.
    Det är viktigt att han en god, öppen kontakt med elevens föräldrar.

2. a) Anta att du bor granne med en advokat, en präst och en läkare. De
liksom du arbetar med människor. Hur vill du, för dina grannar, beskri-
va  ”strulputtar” i allmänhet, hur du arbetar med dem, varför du arbetar
på det sättet och vart du vill komma med arbetet? Vad betyder
”strulputtarna” för ditt yrkesutövande?

Eftersom man bor i ett litet samhälle skulle jag vara försiktig med att be-
skriva någon ”strulputte” för grannar m.m. Jag skulle inte beskriva någon
elev. Det är lätt att lista ut vem det handlar om. Jag skulle inte prata om
elever, ”strulputtar”, med mina grannar. Det skulle vara genom yrket i så-
dana fall,      t. ex. läkare (utredning). Men det handlade om allmänhet, så:
    Att det är väldigt olika, man gör sällan på samma sätt, det finns
”strulputtar” som är aktiva (svårt att vara tyst, sitta still, stör de andra
eleverna m.m.) och så de som är tysta men får inget gjort, sitter av en mas-
sa tid, frånvaro m.m.
    Det som är viktigt är att det finns en positiv relation. Man måste tycka
om ”strulputten”. Mål med arbetet. Man känner att det går att utvecklas.
    De betyder mycket. Man lär sig väldigt mycket både positivt och nega-
tivt.
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    Att man diskuterar skolsituationer i allmänhet. Resurstilldelning, perso-
naltäthet, läroplaner m.m.

b) Vad skiljer ditt arbete med människor gentemot dina grannars? Vilka
    problem stöter du på som inte dina grannar gör?

Att det finns många som vet hur det ska vara, hur man ska arbeta o.s.v.
Alla har ju gått i skolan och vet hur det ska gå till. ”Det är bara att slå nä-
ven i bordet.”

 c) Anta att du istället bor granne med en vaktkonstapel på ett fängelse, en
     securitasvakt och en personlig assistent. Hur skulle din beskrivning se ut
     då?

Se fråga 2a.

d) Är det någon skillnad på beskrivningarna? Varför?

Nej!
    Yrkeskategorierna är sådana att de träffar ”strulputtar” som det inte
gått så bra för och som hamnar snett. Man måste hålla diskussionen så
allmän att det inte spelar någon roll vad de har för yrke.


