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Sammanfattning  

Elevers störande beteenden i undervisningen utgör en del av lärares vardag och innebär problem som de måste hantera men även 

förebygga. Enligt Skollagen har alla elever rätt till arbetsro i klassrummet och lärares uppgift är att skapa en miljö där de kan få 

det (Skollagen 5 kap. 3§). Syftet med förevarande studie är att få fördjupad förståelse för gymnasielärares uppfattningar om 

störande elevbeteenden i klassrummet, att förstå hur de hanterar dessa samt hur de uppfattar att de har fått kunskap om detta 

område samt om klassrumsledarskap. 

Kvalitativa intervjuer har använts som metod i förevarande studie med motiveringen att den lämpade sig väl till studiens syfte. 

Genom att enskilt intervjua gymnasielärare om deras personliga uppfattningar om och arbete med störande beteenden i 

klassrummet fanns stora möjligheter att tillägna mig ett rikt empiriskt material bestående av berättelser ur deras egna 

verklighetsvärldar.    

Studiens resultat visar att prat, mobiltelefonanvändning, undvikande av arbete, sen ankomst och fysiskt störande beteenden är de 

beteenden som är mest störande hos eleverna enligt gymnasielärarnas uppfattningar. Beteendena hanteras av de flesta genom 

tillsägelser men även gester och ansiktsuttryck används. När tillsägelserna inte har någon effekt brukar några av lärarna hålla ett 

enskilt samtal med den störande eleven. Utvisning kan bli aktuellt då en elev eller flera stör i så pass stor utsträckning att det inte 

är möjligt att bedriva undervisning eller när beteendet är respektlöst mot läraren och/eller andra elever. 

Vad gäller förebyggandet av störande beteenden i klassrummet arbetar lärarna med att ha välplanerade lektioner, motiverar 

eleverna genom intressanta uppgifter, tydlig målformulering och personliga berättelser samt ger beröm för prestationer och 

beteenden. De har även hög elevdelaktighet och försöker lära ut ansvarstagande för att få eleverna att förstå att det är de själva 

som drabbas i slutändan om ägnar sig åt störande beteenden istället för aktivt lektionsarbete. 

Samtliga lärare ger uttryck åt att de inte har fått någon utbildning i klassrumsledarskap och hantering av störande beteenden. 

Dessa kunskaper och färdigheter anser de sig istället ha förvärvat i sina yrkesverksamma liv. Detta resultat visar att det finns 

anledning att se över utbildningskvalitén på lärarprogrammen.  
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1. Intröduktiön 
 

I detta kapitel kommer följande delar att presenteras: a) Inledning, b) Bakgrund, och c) Syfte och 

frågeställningar. 

1.1. Inledning 

Under mina år på lärarprogrammet och framförallt under den verksamhetsförlagda utbildningen har jag 

funderat mycket på hur jag ska vara som lärare och därmed även ledare för att lyckas handskas med 

störande elevbeteenden i klassrummet. På de allra flesta lektioner som jag eller mina handledare har hållit 

i har det förekommit störande beteenden i form av sen ankomst, prat utan tillåtelse, användning av 

mobiltelefon, skratt, ouppmärksamhet, spring i klassrummet och andra beteenden som har stört 

undervisningen. Dessa beteenden har irriterat mig oerhört mycket men utan kunskap om och erfarenhet av 

hur man hanterar dem på ett effektivt sätt har jag ofta känt mig handfallen. När beteendena väl har tagit 

sig i uttryck har jag sagt till på skarpen och eleverna har många gånger inte förstått min plötsliga irritation. 

I samband med dessa upplevda situationer väcktes mitt intresse av att studera hanteringen av störande 

beteenden men även under den ledarskapskurs jag läste hösten 2012.  

1.2. Bakgrund 

Skolverket har i en studie utkommen i år funnit att 24 procent av de som arbetade som lärare under läsåret 

2006/2007 i Sverige hade bytt yrke efter fem år av andra orsaker än pensionsålder. Det upptäcktes att det 

var fler lärare verksamma på friskolor än kommunala skolor som hade lämnat yrket (Skolverket 2013). 

Det kan antas finnas flera rimliga faktorer som förklarar varför så pass många lärare hoppar av yrket efter 

endast några år. En tänkbar faktor är lärares arbetsbörda och den stress den innebär i yrket. En 

nypublicerad studie visar att 47 procent av de tillfrågade gymnasielärarna för det mesta eller ständigt 

känner sig stressade i skolmiljön, där en bidragande orsak uppges vara brist på planeringstid (Skolverket 

2013). Stressen och för lite tid att avsätta till planering kan riskera att inverka negativt på 

klassrumsmiljön. En uppgift lärare har och som är en del av arbetsbördan är upprätthållandet av ordning i 

studiemiljön. I Skollagen kan man läsa om vad som gäller avseende studiemiljön i skolan och lärarens 

ansvar för denna: 

 

”Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero” 

(Skollagen 5 kap. 3§). 
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Läraren och annan skolpersonal har således ansvaret att skapa goda inlärningsmiljöer där eleverna kan 

känna sig trygga och studera utan att bli störda. Det innebär att förutom att bedriva undervisning och 

ansvara för administrativt arbete ska lärare se till att det skapas en klassrumsmiljö där undervisning och 

kunskapsutveckling kan ske på ett tillfredställande sätt.  

 

Under åren 2000 till och med 2009 deltog elever och lärare från 65 länder i ett program som kallas PISA 

och som genomförde en studie om disciplin i skolan. Från resultaten kunde det konstateras att det finns ett 

tydligt samband mellan disciplinen i klassrummet och elevers prestationer. Ju fler störningar som förekom 

i den pågående verksamheten, i detta fall under tyst läsning, desto sämre visade sig elevprestationerna 

vara. Resultaten visade samtidigt att elever i OECD-länder tycker om klassrumsklimat där det är god 

ordning. Dessutom har disciplinen i klassrummet häpnadsväckande nog ökat i 25 av de 38 länder där 

insamlad empiri kunde jämföras och disciplinen var oförändrad i de övriga 13 länderna (PISA IN FOCUS 

2011). Den påverkan disciplinen har på elevers studieprestationer understryker vikten av att läraren lägger 

ner arbete på att skapa en lugn klassrumsmiljö med god disciplin.   

 

Det är elevbeteenden som stör gymnasielärares undervisning och elevernas arbetsro som förevarande 

studie kommer att fokusera. Vad gäller dessa slags beteenden kan det vara intressant och berikande att få 

en förståelse för gymnasielärares uppfattningar kring dem och deras sätt att hantera dem på i skolans 

vardag. Störande elevbeteenden och störande beteenden är de definitioner jag har valt att använda för de 

beteenden som stör klassrumsundervisningen. Då tidigare forskning om störande beteenden på 

gymnasienivå är begränsad har jag valt att även inkludera forskning som har bedrivits på grundskolenivå 

inom detta ämnesområde. 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet är att få en fördjupad förståelse för gymnasielärares uppfattningar om störande 

elevbeteenden i klassrummet. Vidare att förstå hur gymnasielärare hanterar och förebygger störande 

elevbeteenden samt hur de uppfattar att de har fått kunskap om detta område och klassrumsledarskap.  

 

- Vilka två elevbeteenden uppfattar gymnasielärare som mest störande i klassrummet? 

- Hur hanterar de intervjuade gymnasielärarna störande elevbeteenden? 

- På vilka sätt arbetar dessa gymnasielärare för att förebygga störande beteenden? 

- Hur uppfattar gymnasielärarna att de har fått kunskap om klassrumsledarskap och hantering av 

störande beteenden? 
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2. Teöri öch tidigåre förskning 

I detta kapitel kommer tidigare forskning och teorier att redovisas under följande huvudrubriker: a) 

Störande beteenden i klassrummet, b) Classroom Management, och c) Utbildning.  

2.1. Störande beteenden i klassrummet 

Syftet med studien är som nämnts att tillägna mig fördjupade kunskaper om gymnasielärares 

uppfattningar om störande beteenden. I detta delavsnitt kommer det redogöras för forskning om sådana 

beteenden under följande underrubriker: a) Begreppsdefinitioner, b) Olika slags störande beteenden, c) 

Tidigare studier i svenska klassrum, och d) Hantering av störande beteenden.  

2.1.1. Begreppsdefinitioner 

Störande beteende eller problembeteende, ett begrepp som den norske forskaren Ogden (2003) använder 

sig av, inrymmer flera olika definitioner. Det kan röra sig om problem med att rätta sig efter normer, 

psykosociala svårigheter eller andra avvikelser i beteendet. Under dessa kategorier finner man bl.a. 

disciplinproblem och problem med att hantera den sociala verkligheten samt känslor. Vidare kan 

problembeteende innefatta diverse psykiska och psykiatriska tillstånd eller sjukdomar som eleven kan få 

diagnos på. Lärare har svårast att acceptera de beteenden som hotar deras roll som auktoritet samt 

kontrollen över klassrummet och där de misslyckas med att stävja beteendet. Det upplevs som 

provocerande för dem och en känsla av osäkerhet infinner sig, reaktionen kan därför leda till att beteendet 

förvärras (Ogden 2003). Sørlie och Nordahl (2007) i sin tur menar att man kan skilja mellan mer 

allvarliga beteendeproblem, dit bl.a. ogiltig frånvaro samt fysisk och psykisk mobbning hör, och mindre 

allvarliga som kallas disciplinproblem, den vanligare förekommande sorten som inte är lika grov (Sørlie 

& Nordahl 2007). Det är de sistnämnda som fokuseras i förevarande studie. Ogden (2003) fastställer en 

samlingsdefinition av beteendeproblem vilken är som följer:  

 

”Beteendeproblem i skolan är elevbeteende som bryter mot skolans regler, normer och förväntningar. Beteendet hindrar 

undervisnings- och lärandeaktiviteter och därmed också elevernas lärande och utveckling. Det försvårar dessutom positiv 

interaktion med andra” (Ogden 2003:14). 

 

Av citatet framkommer det att Ogdens definition av beteendeproblem avser normstridande beteenden som 

omöjliggör en tillfredställande undervisnings- och lärmiljö. Fokus ligger dels på läraren och dennes 

arbete, dels på elevernas inlärning. Dessutom kopplas förekomsten av beteendeproblem till de sociala 

svårigheter som kan bli en konsekvens för eleverna. Därmed utgår definitionen både från ett elev- och 

lärarperspektiv. 
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 I följande citat av Doyle fokuseras det däremot endast på eleverna:   

 

”The key to understanding misbehavior in classrooms is to view what students do in terms of its consequences for the main 

program of activity for the class. From this perspective, misbehavior is any student act that initiates a competing vector or 

program for the class” (Doyle i Moles 1990:120). 

 

Citatet framhäver betydelsen av att förstå elevers illa beteende i klassrumsmiljön. Med illa beteende syftar 

Doyle på sådant som utmanar klassrumsklimatet och dess ordning. Den centrala frågan är problemet med 

elevernas studiero då störande beteenden förekommer under lektionstid. Till skillnad från Doyle innefattar 

Stensmos beskrivning av störande beteende ett huvudsakligt fokus på lärarens arbete:  

 

”Med störningar i vid mening avses alla incidenter som tar uppmärksamheten från den planerade/förväntade verksamheten, 

dvs. den undervisning och det lärande som är skolans huvuduppgift” (Stensmo 2008).  

 

Enligt Stensmo omfattas störningar i klassrummet nämligen av de händelser som stjäl fokus från lärarens 

undervisning. Det är således de skadliga effekterna på lärarens arbete i klassrummet som elevers 

störningar kan ha som framhävs av Stensmo.  

 

Störande beteenden kan antingen vara synliga eller osynliga, enligt Stensmo (2008). Synliga är de som har 

en negativ inverkan på en stor del av eleverna, i värsta fall samtliga i klassrummet, och exempel på sådana 

störande beteenden är prat som inte rör lektionsarbetet, mobbning, kränkningar och fysiskt våld. Osynliga 

beteenden som stör men inte i lika stor utsträckning som synliga är inåtvända och yttrar sig i undvikande 

av arbete eller uppmärksamhet på något annat än läraren eller uppgifterna (Stensmo 2008).  

2.1.2. Tidigare studier i svenska klassrum 

Granström och Einarsson (1998) genomförde en undersökning med 68 lärare på grundskolan, gymnasiet 

och Komvux om vilka elevbeteenden som provocerade och störde dem mest i klassrummet. Resultatet 

visade att prat och undvikande av arbete var de beteenden som var mest störande enligt gymnasielärarna. 

Prat var samtidigt det vanligast förekommande störande beteendet tillsammans med ouppmärksamhet. 

Sen ankomst var också väldigt vanligt förekommande men det störde inte lärarna i studien särskilt mycket 

(Granström & Einarsson 1998). Det är således ett beteende, prat, som Stensmo (2008) benämner synligt 

och ett så kallat osynligt beteende, undvikande av arbete, som stör mest. Det är rimligt att anta att 

förklaringen till de svaren är att prat dels är väldigt vanligt och dels har en större negativ effekt på andra 

elever, medan undvikande av arbete försvårar lärarens arbete med att få eleverna att nå aktuella kursmål. 
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Samuelsson (2008) studerade vilka beteenden lärare i år 7 ansåg vara störande under lektionstid och hur 

dessa korrigerades av desamma. Han följde under en tid tre skolklasser i år 7 och 49 lärare deltog i 

studien. De fyra kategorierna störande aktivitet, störande artefakt, störande egenhet och störande 

oordning utkristalliserades. Lärarnas kön och arbetsplats hade ingen betydelse för vilka beteenden de 

störde sig på. Resultatet visade att lärarna oftast störde sig på de beteenden som klassades som störande 

aktivitet. Dessa beteenden kunde i sin tur delas in i kroppshantering, ohörsamhet och pratsamhet. Lärarna 

uttryckte, vad gällde störande aktivitet, att de störde sig på sådana aktiviteter som visade på oansvarigt 

klassrumsbeteende. Det innefattade ”att vara på fel plats, prata om annat än uppgifterna och använda 

skolmaterial på ett annat än avsett sätt eller inte upprätthållit en arbetsproduktiv ordning i klassrummet” 

(Samuelsson 2008:155). Detta resultat kan jämföras med det Granström och Einarssons (1998) studie gav; 

otillåtet prat är ett utav de beteenden som stör både gymnasielärarna och lärarna i år 7 mest.   

 

Wester (2008) studerade uppförandenormer i svenska klassrum med kön och makt som utgångspunkt. 

Studien genomfördes i tre år 7-9-skolor där både elever och lärare deltog. Även i denna studie framkom 

det att prat om annat än den föreliggande uppgiften var ett vanligt förekommande beteende i klassrummet, 

nästan samtliga elever pratar om sådant som ligger utanför undervisningens ramar. Att prata kan tolkas 

som ett sätt för eleverna att upprätthålla sociala regler för samspel, det förefaller vara naturligt alltmedan 

de arbetar med lektionsuppgiften, framhåller Wester (2008). Följaktligen sågs småprat om annat, förutsatt 

att lektionsarbetet blir gjort, som en norm i klassrummen. Dock överskrids gränsen från och till för vad 

som betraktas som godtagbart; det surrande elever uppehåller sig med ses som ett ”arbetsmiljöproblem” 

eftersom det påverkar andra elever negativt i hög grad. Två tillfällen då prat inte alls ska förekomma 

enligt både lärare och elever är under lärares genomgångar och klasskamraters muntliga redovisningar. En 

annan norm, som rörde elevernas talordning och som lärarna var noga med, var att alla ska få chansen att 

säga det de vill ha sagt utan att bli avbrutna. 

 

Sen ankomst upplevde lärarna vara störande men det ägnades inte särskilt mycket tid åt att hantera det; en 

notering om detta gjordes och sedan kontaktades föräldrarna till den berörde eleven. Andra beteenden som 

Wester (2008) har märkt förekommer i klassrummen är den sortens lek som inte ses som våldsam och den 

lek som utifrån sett kan tyckas vara det men inte är det. Lek som inte anses våldsam handlar om att kasta 

småsaker över klassrummet, använda skolmateriel på ett sätt som stör andra, avge störande ljud som t.ex. 

vissla, använda mobiltelefon eller ägna sig åt annan form av lek som i störst mån påverkar elevens eget 

arbete. Att slåss och knuffas kategoriserar Wester (2008) under vad hon benämner våldsam lek. Den 

gemensamma uppfattningen som lärarna uttrycker är att lek och våldsam lek är vanligt i deras klassrum 

och att det inte accepteras p.g.a. dess negativa inverkan på lektionsarbetet och kamraters arbetsro (Wester 

2008). 
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2.1.3. Hantering av störande beteenden 

Med hantering av störande beteenden avses i denna studie de olika metoder lärare använder sig av för att 

komma till rätta med beteendena i de situationer som de tar sig i uttryck. Samuelsson (2008) använder sig 

av benämningen korrigeringar när han syftar på de olika sätt som används av läraren för att hantera ett 

störande beteende. Han definierar dessa som åtgärder och menar mer specifikt att en åtgärd är ”en 

reaktion mot ett uppmärksammat störande elevbeteende” (Samuelsson 2008:157). Korrigeringarna som 

förekom har han kategoriserat som följer: a) icke-verbala åtgärder och b) verbala åtgärder. Det visade 

sig vara avsevärt vanligare att lärarna korrigerade elevernas störande beteenden verbalt än icke-verbalt. 

Bland de verbala åtgärderna som användes var uppmaningar mest förekommande följt av utpekande av 

störande elever. Tillrättavisa elever var en relativt vanlig verbal åtgärd medan det var mindre vanligt att 

uppsträcka elever och ironisera över elever. Vad avser icke-verbala åtgärder var använda gester vanligast 

samtidigt som det var näst vanligast att närvara vid elever. Övriga icke-verbala åtgärder som förekom var, 

i fallande frekvens, tystna mot elever, titta på elever, ingripa fysiskt, vidröra elever, ignorera elever samt 

använda externt stöd. Det var när lektionsarbetet inte utfördes som förväntat, gemensamma bestämmelser 

inte följdes eller läraren själv stördes som nämnda verbala eller icke-verbala åtgärder kunde användas för 

att korrigera elevers beteenden. Åtgärder som inte alls förekom var enskilt samtal med den störande 

eleven och utvisning. De verbala och icke-verbala sätt lärarna i studien använde för att korrigera elevers 

störande beteenden kallar Samuelsson för pedagogiska verktyg. Det visade sig att lärarna inte hade gjort 

upp i förväg en bestämd agenda för vilket sätt som ska användas för ett visst beteende utan valet av sätt 

för korrigering gjordes spontant i den situation ett störande beteende uppmärksammades (Samuelsson 

2008). 

 

I Westers (2008) studie visade det sig vara vanligast att lärarna använde tillsägelser för att hantera 

störande prat och då skedde det oftast när elever pratade under lärarens genomgångar. Vid eget 

lektionsarbete använde lärarna tillsägelser när prat om annat hade pågått en längre tid och lektionsarbetet 

inte blev utfört eller när samtalsvolymen var för hög. Tillsägelsen innebar en uppmaning att upphöra med 

det störande pratet och kunde ges tillsammans med en förklaring om att lektionsarbetet inte blev utfört 

eller att klasskamraterna stördes. Detta kan jämföras med lärarna i Samuelssons (2008) studie som till 

största delen använde uppmaningar vid elevers störande aktiviteter, inkluderat prat. Utvisning var ett 

alternativ bland lärarna i Westers studie om det visade sig att tillsägelserna inte hade någon effekt på det 

störande beteendet. Lärarna väntade längre med att säga till den störande eleven vid eget arbete än vid 

genomgångar, vilket enligt Wester (2008) kan bero på att undervisningen anses vara vänd till kollektivet 

under genomgångar. Den störande inverkan som prat har är då större, därför krävs det en högre 

användning av disciplinering från lärarens sida. Wester (2008) menar att den utövas inom det 

maktförhållande som råder lärare och elever emellan där läraren har auktoriteten att kunna disciplinera 
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eleverna. Andra sätt att hantera prat som lärarna använde sig av var ignorans av frågor som inte föregås av 

handuppräckning, hyschande, att låta eleverna ta en rast eller kommentering av samtalsvolymen i de fall 

den var för hög. Att få det att vara helt tyst under lektionsarbete anses vara ouppnåeligt av lärarna så man 

får helt enkelt hantera problemet så gott det går. 

 Det Wester (2008) benämner lek och våldsam lek hanteras på så vis att läraren ingriper och stoppar 

eller gör ett försök att stoppa det pågående beteendet. Lärarna använder sig av tillsägelser genom att de 

uppmanar elever att upphöra med beteendet ifråga. Genom detta sätt att hantera lek och våldsam lek på 

upprätthålls en norm som säger att det inte ska lekas på ett våldsamt sätt i klassrummet. Dock är det svårt 

att urskilja en norm för detta beteende då olika lärare har olika syn på och olika sätt att hantera dessa 

sorters beteenden. Förklaringen att det är ett manligt sätt att visa kamratskap framkommer bland lärarnas 

svar. Vad gäller bråk sätter lärarna stopp för det innan det eventuellt trappas upp och blir allvarligt 

(Wester 2008). 

 

Lewis, Romi, Xing, Qui och Katz (2005) studerade hur sambandet såg ut mellan lärares disciplinering i 

klassrummet och elevers dåliga uppförande i Australien, Kina och Israel. Studien tar sin utgångspunkt i 

elevers syn på de strategier lärare använder för att disciplinera eleverna på. De strategier som ingick i 

studien var Bestraffning, Uppmärksamhet och belöning, Deltagande i beslutsfattande, Påpekande, 

Diskussion och Aggressivitet. Resultaten som framkom var att lärare i Kina är mer hänsynstagande mot 

eleverna och involverar dem mer än vad lärare i Australien och Israel gör. Lärarna i Australien och Israel 

är mer auktoritära i sina sätt att leda klassrummet vilket yttrar sig i mer bestraffning och aggressivitet 

gentemot eleverna. Bestraffning används i högre grad i Australien än i de två andra länderna och där är 

det även minst Diskussion och Uppmärksamhet. De lärare i Israel som deltog i studien tenderade att 

använda mer Aggressivitet men dock inte Bestraffning i lika hög grad som lärarna i Australien (Lewis, 

Romi, Xing, Qui & Katz 2005).  

 

Denscombe (2012) har gjort en kategorisering av vad han kallar för classroom strategies, d.v.s. olika 

strategier lärare använder sig av i klassrummet för att hantera elevers arbete och arbetsmiljön. Dessa är 

domineringsstrategier, ko-opteringsstrategier och classroom management-strategier, vilka skiljer sig ifrån 

varandra på flera punkter. Att använda domineringsstrategier innebär att läraren är auktoritär i sitt sätt att 

leda klassrummet; kontrollen är hög och upprätthålls genom lärarens blickar; regler, rutiner och 

reglementen betonas; interaktion mellan läraren och eleverna initieras av läraren och bestraffning 

förekommer. En lärare som använder ko-opteringsstrategier har en hög elevdelaktighet, stimulerar 

elevernas motivation med uppgifter som väcker deras intressen, diskuterar problem som uppstår 

tillsammans med eleverna och är vänliga i sitt bemötande med dem. Classroom management-strategier 

lägger vikt vid att det finns olika faktorer i klassrummet som påverkar relationerna mellan lärare och 
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elever. Det ses som viktigt att upprätthålla en god ordning för att klassrumsarbetet ska fungera bra och 

detta görs genom den kontroll läraren utövar (Denscombe 2012). Paralleller kan dras till den studie Lewis, 

Romi, Xing, Qui och Katz genomförde; domineringsstrategier i form av bestraffning användes i högre 

utsträckning i Israel och Australien än i Kina medan ko-opteringsstrategier i form av högt elevdeltagande 

och diskussion var vanligast att lärare i Kina använde (Lewis, Romi, Xing, Qui & Katz 2005). 

2.2. Classroom Management 

I detta avsnitt kommer följande delavsnitt att behandlas: a) Begreppsdefinitioner, b) Historisk återblick, 

samt c) Fem uppgifter för att hantera och förebygga störande beteenden. 

2.2.1. Begreppsdefinitioner 

Att ansvara för att eleverna når uppställda kunskapsmål är skolans grundläggande uppdrag. 

Klassrumsledarskap, eller Classroom Management som förkortas CM, är det medel genom vilket en god 

inlärningsmiljö upprättas och upprätthålls så att de bästa förhållanden för att nå läroplanens mål ska råda. 

Det som forskning om CM inriktar sig mot är hur lärare ska fastställa och upprätthålla det som uttrycks i 

läroplanen i form av förväntningar på eleven och regler i klassrummet samt hur de ska hantera störande 

avbrott och återställa önskvärt klassrumsbeteende (Brophy 2006). Stensmos definition av CM, eller 

ledarskap i klassrummet som han benämner det, fångar däremot tydligt upp den sociala aspekten av 

lärararbetet. Han definierar det som lärarens hantering av klassrummets sociala verklighet, vilken 

innefattar de sociala förhållandena mellan lärare och elever respektive eleverna sinsemellan i 

undervisningssituationerna. Lärarens huvudsakliga uppgift inom ramen för ledarskap i klassrummet är 

”att leda och organisera verksamheten på ett sådant sätt att eleverna ägnar merparten av den schemalagda 

tiden i skolan till att arbeta med förelagda eller självvalda uppgifter” (Stensmo 2008:7). Gíslason och 

Löwenborg definierar lärares ledarskap på liknande sätt: 

 

”Lärarens ledarskap kan definieras utifrån de handlingar som grupper (och individer) behöver få utförda av sin ledare. Det 

innebär att det är mer meningsfullt att tala om vad ledaren ska göra än om hur ledaren ska vara. Lärarens ledarskap handlar 

utifrån detta perspektiv om allt det som kan hjälpa eleverna att uppnå sina mål och att stärka sammanhållningen i gruppen.” 

(Gíslason & Löwenborg 2002:17).  

 

Ledarskap är således inte något statiskt utan dess definition inrymmer ett dynamiskt förhållande mellan 

lärare och elever på så sätt att ledarens handlande i olika situationer är av största vikt. Läraren har dels det 

pedagogiska och måluppfyllande ansvaret för elevgruppen och dels ett ansvar att se till att de sociala 

relationerna inom gruppen fungerar. 
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2.2.2. Historisk återblick 

Brophy (2006) menar att det finns väldigt lite forskning om ledarskap i klassrummet från 

nittonhundratalets första decennier, vad beträffar lärarens ledarskap talades det mest i lärarutbildningen 

om regler som kunde kopplas till sunt förnuft och olika talesätt som berättade hur man skulle vara som 

lärare. På fyrtiotalet utförde Anderson, Brewer och Reed observerande studier av olika lärares sätt att leda 

i klassrummet och de fann att de lärare som hade elevdeltagande hade elever som arbetade med läraren 

och var mer samarbetsvilliga i lektionsaktiviteter. Lewin, Lippitt och White (1939) studerade ledarskap 

och social miljö i pojkgrupper där ledarna uteslutande utövade auktoritärt, demokratiskt eller låt-gå- 

ledarskap. De upptäckte att i de grupper där ledaren hade en demokratisk ledarstil togs uppgifter emot 

med mest entusiasm och de var effektiva i lektionsarbetet även då ledaren var frånvarande. 

 

Baumrind presenterade 1971 tre olika slags sätt att leda ett klassrum lärare kan ha: auktoritativt, 

auktoritärt och låt-gå. Han menade att lärare måste utöva sin roll som auktoritet på ett effektivt sätt och 

hålla fast vid den samtidigt som de bör behandla eleverna rättvist och vara en god människa. Att låta 

eleverna vara sysselsatta med meningsfulla uppgifter i klassrummet är ett sätt att minska risken för 

uppkomsten av olämpliga beteenden. Ett andra sätt är att istället för att peka på det som är dåligt ge eleven 

uppmuntrande ord när den har gjort något bra. Det bör undvikas att bestraffa eleverna men då det är 

nödvändigt för att beteendet ska upphöra måste bestraffningen vara effektiv, inte för sträng samt speciellt 

avsedd för det aktuella beteendet. Klassrumsledarskap, CM, började studeras som ett enskilt område och 

behavioristiska teorier växte fram alltmer. Genom att använda sig av förstärkning kunde man kontrollera 

människors beteendemönster, hävdades det. Elever skulle lära sig att förstå vilka beteenden som var 

positiva och att de skulle få förstärkning om de uppvisade sådana beteenden.  När eleven uppvisade 

önskvärda beteenden skulle förstärkningen fortsätta ges för att göra beteendet till en vana hos eleven 

medan alla oönskade beteenden inte skulle förstärkas, bestraffning skulle utfärdas om det behövdes. Till 

en början fokuserades det mest på att forma elevers beteenden i klassrummet genom förstärkning, men 

sedan modifierades metoden på så vis att oönskade beteenden började ignoreras. Det upptäcktes senare att 

det var möjligt att klargöra förväntningar på eleverna och att påminna dem innan beteendet tog sig i 

uttryck. Samtidigt insågs det att det var omöjligt för lärare att använda förstärkningsmetoden i 

klassrummet på varje lektion med minst tjugo elever närvarande, därför övergicks det till att bara 

förstärka vissa beteenden som t.ex. goda resultat på prov. 

 

Det finns många motståndare till behaviorismen och flera förespråkare har oroat sig för att beteenden kan 

sluta uppvisas av eleven när de inte längre förstärks. Canter och Canter utarbetade under 1990-talets 

början ett program som kallades the Assertive Discipline program och som var behavioristiskt från början 

men utvecklades sedan till att fokusera mindre på förstärkning och mer på regler och elevers 
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självreglering (Brophy 2006). I slutet av 1900-talet och början av 2000-talet har behaviorismen som teori 

utvecklats till att fokusera mer på den sociala verklighet som individen är en del av och det som kallas för 

social inlärningsteori. Dessutom inriktar man sig mer på att förebygga beteendeproblem och på så vis 

försöker förhindra att det tar för stor skada (Landrum & Kauffman 2006). Individens förmåga till 

självkontroll och den sociala omgivningen betonas således i högre grad. Därigenom läggs det mer vikt på 

det personliga ansvaret att bete sig rätt enligt rådande normer.  

 

Nyare forskning om positiv förstärkning i form av beröm finns i Westers (2008) studie. Hon studerade 

lärarnas normer om och användning av beröm och det visade sig att beröm ges oftast när elever arbetar 

bra eller har gjort det samt när de uppvisar kunskaper de har tillägnat sig. Individuella elever liksom 

elever i grupp får dessa typer av beröm. Resultaten av studien visar i relation till detta att beröm ges mest 

för elevernas arbete i klassrummet och relativt sällan för beteenden. I intervjuerna med lärarna 

framkommer det att flera av dem anser att eleverna behöver få mer beröm eftersom det har en positiv 

inverkan på deras prestationer, motivation till studierna och självkänsla. Det uttrycks därför en vilja att ge 

mer beröm och flera är av åsikten att det är bra att ge individen beröm. Emellertid anser de att det kan 

ligga en viss fara i att berömma individer så andra hör av anledningen att de kan komma att uppfattas som 

orättvisa. Vidare framhåller lärarna vikten av goda relationer med sina elever, något som uttrycks vara 

betydelsefullt för användningen av beröm (Wester 2008). Det kan därmed skönjas en tydlig förskjutning 

från behaviorismen genom att det läggs fokus på sociala aspekter vid tilldelningen av beröm. 

 

Liknande resultat, närmare bestämt att givande av beröm och upprätthållande av goda relationer är viktiga 

delar i arbetet med störande beteenden, visar Karlbergs (2011) studie på. Han studerade användningen av 

programmet Skol-Komet i skolan i vilket lärare, elever och föräldrar deltog, därefter utvärderade han detta 

program. Programmet, som började utformas 2001 efter lärares önskan, är av preventiv karaktär och syftar 

till att med grund i behavioristisk teori bistå lärare i arbetet med beteendeproblem, att skapa bättre 

relationer lärare och elever emellan samt en god och lärorik atmosfär i klassrummet. I studien mättes 

relationen mellan lärare och elever och även mellan elever. Mätningen utfördes på så vis att antal beröm 

och reprimander som läraren gav eleverna samt ”antalet positiva och negativa kamratnomineringar 

eleverna uppger i sociogram” registrerades och studerades. En kontrollgrupp vid namn Projekt Charlie 

ingick i studien för att jämföras mot de resultat som användningen av Skol-Komet gav. Det visade sig att 

beteendeproblemen, med hyperaktivitet inräknat, hos de deltagande eleverna i Skol-Komet reducerades. 

En minskning av lärares reprimander samt en ökning av positiva kamratnomineringar från elever till 

elever syntes också i resultatet av användningen av Skol-Komet (Karlberg 2011). Detta resultat visar på 

att det finns flera skäl att arbeta förebyggande med beteendeproblem, både mindre och mer allvarliga 
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sådana. Hur relationerna mellan alla parter ser ut och hur god och lärorik klassrumsatmosfären är kan ses 

som två mycket viktiga faktorer som inverkar på förekomsten av beteendeproblem i klassrummet.  

2.2.3. Fem uppgifter för att hantera och förebygga störande beteenden 

Stensmo (2008) fokuserar på fem uppgifter lärares arbete består av, vilka är 1) Planering, 2) Kontroll, 3) 

Motivation, 4) Gruppering och 5) Individualisering. Av dessa fem utgör Planering grundstenen som de 

andra uppgifterna vilar på, d.v.s. de fyra övriga uppgifterna föregås av planeringsuppgiften (Stensmo 

2008). Dessa uppgifter omfattas både av ett pedagogiskt och socialt ansvar för elevernas utbildning. I 

förevarande studie utgör dessa fem uppgifter en teoretisk utgångspunkt som resultaten kommer att 

diskuteras i anslutning till. Nedan följer en kort redogörelse för innebörden av uppgifterna.  

Planering 

Läraren måste planera hur de fyra övriga uppgifterna, Kontroll, Motivation, Gruppering och 

Individualisering, ska förverkligas i klassrummet. Planeringen kan antingen vara resultatfokuserad eller 

processfokuserad, dessa kallas för planeringsstrategier. Den förstnämnda genomförs med utgångspunkt i 

vilka mål läraren avser att eleverna ska uppnå medan den andra utgår från lärarens vision om hur arbetet 

ska förflyta i klassrummet för att elevernas arbetsproduktivitet ska vara så bra som möjligt. Planering är 

en del av lärararbetet som inte endast sker före lektioner, vilket benämns preaktiv planering, utan läraren 

planerar även under det att lektionerna pågår samt efter att de har avslutats. Stensmo (2008) benämner 

dessa andra två stadier interaktiv och postaktiv planering. Interaktiv planering innebär att läraren har 

skickligheten att ta beslut om aktiviteter i de direkta situationerna i klassrummet som en följd av 

oförutsedda incidenter. Postaktiv planering utförs genom att läraren sammanfattar lektionsförloppet, 

tänker tillbaka på hur det har gått, följer upp och utvärderar.  

Kontroll 

Stensmo (2008) definierar kontroll i klassrummet som ”en process genom vilken läraren försäkrar sig om 

att elevernas klassrumsbeteende är i överensstämmelse med de mål, förväntningar eller planer som skolan, 

lärarna, föräldrar och eleverna själva har för verksamheten i klassrummet” (Stensmo 2008:69). Detta 

innebär således att läraren ska se till att eleverna är aktiverade i lektionsarbetet och inte ägnar sig åt 

sådana beteenden som hindrar att det blir utfört. Det är inte bara läraren som har ansvar för kontrollen i 

klassrummet, även eleverna ska lära sig att kontrollera sig själva, de ska kunna ha självdisciplin till 

lektionsarbetet.  

Motivation 

I lärares arbete att motivera elever är det olika frågor att ta hänsyn till som rör vad Stensmo (2008) 

betecknar Behov, Mål, Lärprocessen och Prestationer. Behov står för elevernas intressen och kan skilja 

sig åt avseende elevens ålder, att ha vetskap om dessa kan vara av god nytta vid planeringen av lektioner 
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och utformandet av uppgifter till eleverna. Vad gäller Mål är läraren ansvarig att stödja eleverna i att 

uppfylla målen och dessa ska de se som ”värdefulla, angelägna och möjliga att nå med rimlig 

ansträngning” (Stensmo 2008:43). Läraren ska även involvera eleverna i beslutsfattanden. Att eleverna 

har kunskap om hur man lär sig och i synnerhet sitt eget lärande är en annan betydande faktor för 

motivationen. Läraren ska ge eleverna feedback på det de gör genom att ge positiv bekräftelse och 

korrigering. Dessutom måste läraren kunna anpassa kommande uppgifter efter elevernas aktuella 

prestationsnivå.   

Gruppering 

Som ledare för klassrummet har läraren även makten över gruppering av eleverna vilket kan ske genom 

helklassgruppering, gruppdiskussioner, nivågruppering, grupparbete och det som kallas för kooperativt 

lärande. Det sistnämnda innebär att eleverna lär sig att samverka med varandra och kräver att varje 

gruppmedlem aktivt engagerar sig i uppgiften. Utöver gruppering ingår det i denna uppgift att läraren 

handleder eleverna, ger återkoppling och hanterar pågående grupprocesser.   

Individualisering 

Till sist har läraren som uppgift att vid planeringen av undervisningen tillmötesgå eleverna på ett 

individuellt plan. Det handlar om att vid organisering av undervisning anpassa innehåll, tid, arbetsformer 

och undervisningssätt till elevernas individuella nivå och intressen. Olika lärstilar hos eleverna är en 

annan faktor att ta hänsyn till. En variation ska prägla undervisningen för att alla elever ska få sina 

individuella behov uppfyllda. I vissa fall kan det handla om elever med läs- och skrivsvårigheter eller 

beteendeproblem som beror på psykiatriska diagnoser (Stensmo 2008). 

2.3. Utbildning 

Denscombe (2012) framhåller att nya lärare får ytterst lite hjälp med att utveckla färdigheter i 

klassrumsledarskap, både under utbildningen och i yrket. De får luta sig mot något som kallas för Hidden 

Pedagogy vilket bygger på olika antaganden om klassrumsledarskap som lärare har utvecklat under sin 

egen skoltid och den första tiden i yrkeslivet (Denscombe 2012). Istället för att behöva stödja sig på 

sådana vaga grunder, speciellt som ny lärare, borde det finnas möjligheter att få mer användbara 

kunskaper om klassrumsledarskap inom utbildningen. Brophy (1988) diskuterar i artikeln Educating 

Teachers about Managing Classrooms and Students hur blivande lärare kan utveckla dessa kunskaper. En 

första del som enligt honom bör ingå är conceptual change teaching som innebär att studenter uppmanas 

att utveckla och förändra eventuella felaktiga grundtankar och uppfattningar de redan har om hur lärare 

leder ett klassrum. En andra del som Brophy föreslår är apprenticeship model som innebär att studenten 

följer en erfaren lärares arbete genom att observera undervisning och ställa frågor för att få hjälp med att 

utveckla sina kunskaper. Allteftersom kunskaperna förbättras får studenten ett större ansvar för 
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undervisning. Utöver conceptual change teaching och apprenticeship model bör den didaktiska 

undervisningen fokusera på arbete med case-material och simuleringsövningar som komplement till den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Med case-material avser Brophy (1988) t.ex. modellbeskrivningar av 

klassrumsregler, -rutiner och procedurer uppdelade efter stadium, analys av koncept och efterlikning av 

verksamma lärares tänkande och beteende avseende klassrumsledarskap. Simuleringsövningar skulle 

innefatta, enligt Brophys (1988) önskan, att studenterna fick berätta hur de skulle agera i olika situationer 

som kan uppstå i ett klassrum. Vad avser teoretisk kunskap bör det främst läggas vikt vid 

klassrumsledarskap och inom det området inrikta sig på att lära ut action systems på så vis att studenterna 

får lära sig hur, när och varför olika strategier ska användas. Verksamhetsförlagd utbildning ska sedan 

utveckla studentens ledarskap i klassrummet och klassrumsledarskap ska vara en central aspekt i 

planering och uppföljning av lektioner som studenten leder (Brophy 1988). Ett förverkligande av de 

förslag som Brophy (1988) framlägger skulle kunna bidra till att kunskapen om klassrumsledarskap blir 

mer explicit och att nya lärare får en stadigare kunskapsgrund att stödja sig på i den praktiska 

yrkesverksamheten. Den gömda pedagogiken, ”Hidden Pedagogy”, skulle komma fram i ljuset och få ett 

erkännande vilket skulle betyda att den inte längre skulle vara gömd.  

2.4. Sammanfattning av teorier och tidigare forskning 

I den undersökning som Granström och Einarsson (1998) genomförde med bl.a. gymnasielärare framkom 

det att prat och undvikande av arbete var de mest störande beteendena i klassrummet. Tillsammans med 

prat var ouppmärksamhet vanligast förekommande i lärarnas klassrum. Liknande resultat kan ses i de 

studier som Samuelsson (2008) och Wester (2008) genomförde i grundskolan. Resultatet av Samuelssons 

(2008) studie visade att lärarna oftast störde sig på de beteenden som klassades som störande aktivitet, 

däribland prat och att undvika att arbeta med uppgifter. Även i Westers (2008) studie framkom det att prat 

om annat än den föreliggande uppgiften var vanligt och ses som ett ”arbetsmiljöproblem”. Andra vanliga 

störande beteenden i de klassrum som Wester observerade var sen ankomst, lek och våldsam lek.  

 

I Samuelssons (2008) studie visade det sig vara avsevärt vanligare att lärarna korrigerade elevernas 

störande beteenden verbalt än icke-verbalt. Bland de verbala åtgärderna som användes var uppmaningar 

mest förekommande följt av utpekande av störande elever. Vad avser icke-verbala åtgärder var använda 

gester vanligast samtidigt som det var näst vanligast att närvara vid elever (Samuelsson 2008). Lärarna i 

Westers (2008) studie använde sig mestadels av tillsägelser för att hantera störande prat och om de inte 

hade någon effekt kunde lärarna utvisa den störande eleven ur klassrummet. Lärarna kunde även ignorera 

frågor som inte föregås av handuppräckning, hyscha mot eleverna, låta dem ta en rast eller genom att 

kommentera en alltför hög samtalsvolym. Vid lek och våldsam lek ingriper lärarna fysiskt samt ger 

eleverna tillsägelser om att upphöra.  



16 

 

 En studie som Lewis, Romi, Xing, Qui och Katz (2005) genomförde i Kina, Australien och Israel 

visade att lärare i Kina involverar sina elever mer i undervisningen och att lärarna i Australien och Israel 

är mer auktoritära vid disciplineringen i klassrummet. 

 Denscombe (2012) skiljer mellan tre strategier som lärare använder sig av: domineringsstrategier, 

ko-opteringsstrategier och classroom management-strategier. Domineringsstrategier är auktoritära, medan 

ko-opteringsstrategier och classroom management-strategier är mer demokratiska där den förstnämnda 

bl.a. innebär hög elevdelaktighet och den sistnämnda bl.a. att lärar-elev-relationer är viktiga. 

 

Anderson, Brewer och Reed upptäckte att elever vars lärare hade elevdeltagande på lektionerna arbetade 

med läraren och var mer samarbetsvilliga. Lewin, Lippitt och White kom fram till att eleverna vars lärare 

hade en demokratisk ledarstil uppvisade en högre entusiasm och var mer effektiva vid lärarens frånvaro än 

eleverna som hade en lärare som utövade auktoritärt eller låt-gå- ledarskap. Baumrind presenterade 1971 

tre olika slags sätt att leda ett klassrum lärare kan ha: auktoritativt, auktoritärt och låt-gå. Han menade att 

lärare måste upprätthålla sin roll som en tydlig auktoritet, vara rättvis, aktivera eleverna i meningsfulla 

uppgifter, ge eleverna uppmuntran och undvika att bestraffa. Behavioristiska teorier började växa fram 

vilka förespråkade att elever lär sig rätt beteenden genom att läraren ger positiv förstärkning och bestraffar 

när det är nödvändigt. Canter och Canter utarbetade i början av 1990-talet ett program som hette Assertive 

Discipline Program och som i början fokuserade på förstärkning men sedan mer på elevers självreglering. 

Landrum och Kauffman i Evertson och Weinstein (2006) framhåller att behavioristisk teori utvidgades till 

att omfatta individens sociala verklighet och det som kallas för social inlärningsteori växte fram.  

 Westers (2008) studie visar att lärarna gav både individer och grupper beröm för gott arbete och 

prestationer men sällan för beteende. De uttrycker en vilja att ge eleverna mer beröm eftersom det enligt 

dem kan ha flera positiva effekter. Resultatet av Karlbergs (2011) studie av programmet Skol-Komet visar 

att lärarens beröm, upprätthållande av goda relationer och elevernas positiva kamratnomineringar har 

betydelse för minskningen av beteendeproblem. 

 Stensmo (2008) menar att läraren har fem olika uppgifter i sitt arbete: Planering, Kontroll, 

Motivation, Gruppering och Individualisering. Planering krävs för att kunna uppfylla de andra fyra 

uppgifterna. Den kan antingen vara processfokuserad eller resultatfokuserad och sker före, under och 

efter lektioner.  

 

Denscombe (2012) understryker att den brist på hjälp nya lärare får med att utveckla färdigheter i 

klassrumsledarskap gör att de får förlita sig på något som kallas för Hidden Pedagogy, d.v.s. egna 

antaganden utvecklade under deras skoltid och i början av yrkeslivet. Brophy (1988) menar att 

lärarutbildningarna bör ge studenterna möjlighet att förändra felaktiga antaganden om 

klassrumsledarskap, följa och observera erfarna lärare, arbeta med case och simuleringsövningar samt lära 
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sig hur, när och varför olika strategier ska användas. Därtill bör den verksamhetsförlagda utbildningen 

fokusera på klassrumsledarskap. 
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3. Metöd 

I detta kapitel kommer det att redogöras för studiens metod under följande rubriker: a) Metodval, b) 

Intervjuer, c) Urval, d) Forskningsetiska överväganden, e) Studiens kvalité, samt f) Databearbetning. 

Kapitlet avslutas med avsnittet Metoddiskussion där studiens framskridande diskuteras i förhållande till 

använd metodlitteratur.  

3.1. Metodval 

I förevarande studie har den kvalitativa forskningsmetoden använts vilken kännetecknas av att forskaren 

har ett induktivt synsätt. Detta innebär att utgångspunkten är det empiriska materialet forskaren har 

insamlat och utifrån resultaten dras därefter kopplingar till redan existerande teorier om ämnet (Bryman 

2002). Valet av kvalitativ metod och induktivt synsätt grundar sig i att jag ville undersöka verkligheten 

som den är med ett öppet sinne utan att utgå ifrån fastställda teorier. Inom ramen för kvalitativ forskning 

finns det flera olika slags datainsamlingsmetoder och det är vanligt att forskare kombinerar några. De 

metoder som finns att tillgå är kvalitativa intervjuer, deltagande observation, fokusgrupper, 

språkbaserade metoder och ”insamling och kvalitativ analys av texter och dokument” (Bryman 

2002:251). Bland dessa olika metoder inom kvalitativ forskning valde jag att göra intervjuer. De 

kännetecknas av att forskaren ställer frågor om intervjupersonens verklighet och hur denne förhåller sig 

till den med avsikten att skapa sig en uppfattning om de olika ämnesområden som uppkommer i svaren 

(Kvale & Brinkmann 2009). Jag valde att genomföra intervjuer av den anledningen att jag ansåg den 

datainsamlingsmetoden vara mest lämplig för studiens ämne och syfte. Genom att intervjua lärare om 

deras personliga uppfattningar, erfarenheter och vardagsarbete finns det goda möjligheter för mig i 

egenskap av forskare att erhålla ett stort och rikt empiriskt material.  

3.2. Intervjuer 

För insamling av empirin valde jag att genomföra intervjuer av den semi-strukturerade sorten. Den går ut 

på att forskaren har förberett en slags frågeguide som inte följs strikt utan den ordning frågorna 

uppkommer i kan komma att ändras från ett intervjutillfälle till ett annat. Till skillnad från strukturerade 

intervjuer har frågorna i semi-strukturerade intervjuer en mindre specificerad karaktär. Dessutom finns det 

en möjlighet för forskaren att ställa följdfrågor på sådant som anses relevant (Bryman 2002). Den 

frågeguide jag hade förberett tog upp stora frågeområden som jag önskade skulle täckas under 

intervjuerna och under varje område hade jag formulerat förslag på frågor. Vid den första kontakten med 

lärarna lät jag dem själva bestämma tid och plats för intervjun. Intervjuerna genomfördes med 

gymnasielärare på tre olika skolor i tre orter i södra Sverige. En av lärarna intervjuades via telefon då det 
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inte var möjligt att träffas och genomföra intervjun ansikte mot ansikte. Telefonintervjuer är smidiga att 

genomföra eftersom den intervjuade och intervjuaren inte behöver ordna med praktiska angelägenheter 

(Bryman 2002). Intervjuerna spelades in med hjälp av två olika inspelningsprogram på min mobiltelefon, 

ett som spelar in ljud på en fysisk plats och ett annat som spelar in telefonsamtal. För att undvika 

eventuella störande ljud var givetvis telefonen på ljudlöst läge under intervjuerna. De genomfördes på 

ostörda platser i skolorna och i den telefonintervjuade lärarens respektive mitt hem för att säkerställa att 

inga andra ljud störde intervjuernas gång. De övergripande frågeområdena togs upp i samma ordning i 

samtliga intervjuer men ordningsföljden på frågorna under respektive område varierade. Variationen 

yttrade sig även i att vissa frågor inte ställdes i samtliga intervjuer och följdfrågorna anpassades efter 

lärarnas svar. Vid stort utrymme för variation, som det var i dessa intervjuer, innebär det att graden av 

standardisering i intervjuerna är låg (Trost 2010). 

3.3. Urval 

Inför urvalet i denna studie fanns det inga särskilda kriterier uppställda vad avser informanternas kön, 

ålder, yrkeserfarenhet eller vilka ämnen de undervisar i. Däremot ville jag ha deltagande lärare från minst 

två olika skolor för att möjliggöra breda resultat. Fem av sex informanter i studien har införskaffats 

genom ett bekvämlighetsurval på så vis att jag använde egna kontakter för att få tag på informanterna. 

Trost (2010) hävdar att det finns både positiva och negativa aspekter med denna slags urvalsmetod. 

Samtidigt som forskaren på ett enkelt sätt kan skaffa ett strategiskt urval kan detta urval visa sig bestå av 

delvis egenartade informanter (Trost 2010). Innan informanterna valdes ut tog jag detta i beaktande och 

resonerade att användningen av ett bekvämlighetsurval skulle till största delen visa sig vara positivt. Då 

jag ansåg att fem informanter var för lite tillfrågades även lärare på en annan skola via skolans rektor. En 

lärare tillkom i studien och jag tog beslutet att sex informanter var ett tillräckligt antal eftersom jag redan 

hade märkt av hurdan stor mängd material jag hade samlat in dittills.  

3.4. Forskningsetiska överväganden  

Under utförandet av denna studie har jag följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

Samtyckeskravet, Informationskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. I den första kontakten 

som togs med informanterna tillfrågades dem om de ville delta i min studie. Samtliga svarade ja och 

därmed var Samtyckeskravet uppfyllt. Denna första kontakt togs via mail och telefon och informanterna 

fick även en kort beskrivning av studien och dess syfte. Efter samtycket skickade jag ett mail till alla med 

bifogat missivbrev som jag bad informanterna att läsa före intervjutillfället. Brevet innehöll information 

om studiens ämne, intervjuns tillvägagångssätt, behandling av data och informantens rättigheter i 

samband med de forskningsetiska principerna samt mina kontaktuppgifter. Genom att informanterna tog 
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del av och läste missivbrevet uppfylldes Informationskravet. Under hela studiens gång har endast jag själv 

i egenskap av forskare haft tillgång till uppgifterna som informanterna har delgivit mig. Dessa 

intervjudata har förvarats på ett säkert ställe och transkribering och bearbetning av materialet har skett i 

frånvaro av utomstående personer. Samtliga informanter har dessutom anonymiserats i studien genom att 

deras riktiga namn har ersatts med benämningen Lärare. Namnen på de skolor informanterna tjänstgör på 

och på vilka orter dessa ligger har utelämnats för att säkerställa anonymiteten. På ovanstående sätt har 

således Konfidentialitetskravet uppfyllts. I missivbrevet skrevs det att alla uppgifter som informanterna 

lämnar enbart kommer att användas för forskning. Informanterna har även rätt att erhålla en rapport om 

studiens resultat och läsa uppsatsen, vilket jag informerade dem om muntligt vid intervjuerna. Detta 

medför slutligen att Nyttjandekravet har uppfyllts i studien (Vetenskapsrådet 2007). 

3.5. Studiens kvalité 

I samband med användningen av kvalitativa intervjuer aktualiseras frågan om studiens resultat är möjliga 

att generalisera. Kvale och Brinkmann (2009) menar att när vi gör detta bör vi begrunda ”om den kunskap 

som producerats i en specifik intervju kan överföras till andra relevanta situationer” (Kvale & Brinkmann 

2009:280-281). Detta, d.v.s. det som kallas för Överförbarhet, utgör ett av de fyra delkriterierna samlade 

under det huvudkriterium som kallas Trovärdighet. Dessa kriterier har formulerats av Guba och Lincoln 

för att avgöra kvalitén i kvalitativa studier. Avgörandet om resultaten från en kvalitativ studie kan 

överföras till andra situationer gällande forskning på ämnesområdet sker inte på samma sätt som vid 

kvantitativa studier. Då forskaren söker efter en djupare kunskap genom att studera ett litet antal 

människor kan resultaten bli väldigt specifika för den aktuella studien (Bryman 2002). Det skulle kunna 

hända att forskare får helt annorlunda resultat vid studier med andra lärare och på andra skolor. Därför är 

det egentligen svårt att uttala mig om förevarande studies överförbarhet, men det är rimligt att anta att 

andra gymnasielärare skulle kunna ge uttryck åt liknande skeenden och uppfattningar. Det kan samtidigt 

tänkas att annorlunda uppfattningar skulle kunna komma fram som skulle leda till ett helt annat resultat.  

 

De andra tre delkriterierna är Tillförlitlighet, Pålitlighet och Möjlighet att styrka och konfirmera. Vad 

gäller Tillförlitlighet ska uppsatta normer för forskning följas och deltagarna i studien ska få ta del av 

resultaten (Bryman 2002). Detta tog jag hänsyn till på så vis att jag har förhållit mig till forskningsetiska 

principer och berättade för informanterna om deras rätt att ta del av studiens resultat. Dessutom sa jag att 

de var välkomna att kontakta mig om det dök upp frågor eller om de önskade tillägga något efter 

intervjuernas genomförande. Pålitlighet syftar på att forskaren försäkrar sig om att ”det skapas en 

fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen” (Bryman 2002:260-261). 

Detta har jag gjort genom att jag noggrant har beskrivit min process från val av metod till 
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databearbetning. Möjlighet att styrka och konfirmera betyder att forskaren ska kunna tillförsäkra att 

studiens gång och dess resultat inte har influerats av egna tyckanden (Bryman 2002). Genom att jag under 

intervjuerna var noga med att inte dela med mig av mina personliga uppfattningar anser jag att även detta 

delkriterium har uppfyllts.     

3.6. Databearbetning  

Intervjuerna transkriberades på datorn och allt skrevs ner ordagrant vilket inkluderade pauser och småljud 

som ”eh” och ”hmm”. Det krävdes att jag backade inspelningen ett antal gånger för att tillförsäkra att alla 

ljud hade skrivits ner. När transkriptionsarbetet var avslutat läste jag igenom materialet några gånger. En 

förutsättningslös analys gjordes för att få en första strukturerad bild av svaren från intervjuerna. Som ett 

andra steg i bearbetningsprocessen inleddes arbetet med att utföra en innehållsanalys av det empiriska 

materialet. Denna analysmetod innebär att forskaren efter att ha fastställt olika kategorier, placerar in 

textmaterialets delar under dessa vid analysen av texterna (Bryman 2002). Efter detta kodningsarbete kan 

det skapas en god översikt av textmaterialet där olika teman framarbetats (Kvale & Brinkmann 2009). 

Efter några noggranna genomläsningar av intervjumaterialet delade jag grovt in det i kategorier. Jag 

plockade ut citat från lärarnas svar och kodade dessa under kategorierna. Detta gav en god ordning på 

bearbetningsmaterialet och utgjorde samtidigt en startpunkt på skrivandet av resultatavsnittet. Innan 

skrivandet av det inleddes plockade jag bort de citat som inte ansågs relevanta för framställningen av 

resultaten. De kvarvarande citaten tolkades och förklarades samt relaterades till varandra då det var 

möjligt. Huvudrubriker skapades och underrubriker växte fram vid sammanställningen av de delavsnitt 

som representerade olika teman i gymnasielärarnas svar. Ett första utkast lämnades in för läsning och 

kommentering och efter feedback skrevs det en andra version av resultatavsnittet. Ingresser tillfogades 

och fler underrubriker skapades för att göra framställningen tydligare. Ytterligare citat plockades bort då 

det fanns ett överflöd av dessa och mina egna förklaringar omarbetades.  

3.7. Metoddiskussion 

Inför genomförandet av intervjuerna med lärarna hade jag inte gjort någon testintervju med någon jag 

känner för att träna på att intervjua. Däremot hade jag förberett mig genom att skaffa god teoretisk 

kunskap om intervjuande som metod samt noggrant gått igenom de teman jag hade för avsikt att ta upp. 

Den kvalitativa metoden visade sig vara väl lämpad till mitt syfte under genomförandet av intervjuerna. 

Intervjufrågorna gav upphov till fylliga svar om de intervjuade lärarnas erfarenheter och vardag. Under 

intervjuernas gång tänkte jag på min egen roll som intervjuare. Jag tillät informanterna att ta små pauser 

och när jag lyssnade svarade jag bara enstaka gånger med ord, annars nickade jag. Vid några 

intervjutillfällen blev jag inbjuden att uttrycka min egen uppfattning om någonting inom ämnet, vilket jag 
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undvek att göra. Trost (2010) menar att den som intervjuar ska ”ställa frågor och lyssna men inte dela med 

sig av sina egna handlingar eller åsikter” (Trost 2010:52). Detta var jag väl medveten om innan.  

 

Vid de intervjuer som gjordes öga mot öga med informanterna var det till synes ingen som distraherades 

av min mobiltelefon som användes för att spela in intervjuerna. Den fungerade bra i intervjusituationerna 

efter att jag hade sagt att den var inställd på ljudlöst läge och gett instruktioner om att de skulle presentera 

sig kort när inspelningen startade. Då intervjuerna genomfördes i ostörda rum med stängd dörr behövde 

varken jag eller informanterna oroa oss för att andra ljud än deras röster spelades in eller att någon 

utomstående skulle höra vad som sades. På så sätt kunde informanterna känna sig bekväma när de svarade 

på de frågor som ställdes. Ljudupptagningen blev mycket bra och därför kunde det inspelade materialet 

transkriberas utan några svårigheter att höra vad informanterna sade. Under telefonintervjun däremot var 

det vid vissa frågor svårt att höra vad informanten sade p.g.a. bristande kvalité på ljudupptagningen, vilket 

medförde att jag fick be informanten upprepa svaret. Det som ytterligare försvårade situationen med att vi 

inte befann oss på samma plats var att jag inte kunde ta del av informantens icke-verbala kommunikation, 

vilket Bryman menar är en nackdel (Bryman 2002). Därför var det svårt att veta när informanten hade 

svarat klart på vissa frågor. Även vid transkriberingsarbetet uppstod det svårigheter att uppfatta 

informantens svar, det krävdes flera genomlyssningar av vissa segment. Ett fåtal ord kom inte med i 

transkriptionen men tur nog var detta missöde inte avgörande för att förstå sammanhanget i svaren. 
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4. Resultåt 

I detta kapitel kommer resultaten från intervjuerna med gymnasielärarna att redovisas och analyseras. 

Analyserna stödjs på lärarnas utsagor i form av citat och referat och presenteras under delavsnitt och 

underrubriker. Under följande delavsnitt kommer resultaten att presenteras: a) Uppfattningar om och 

hantering av störande beteenden, b) Att som ledare förebygga störande beteenden, och c) Utbildning i 

ledarskap och hantering av störande beteenden.  

4.1. Uppfattningar om och hantering av störande beteenden 

I detta delavsnitt kommer gymnasielärarnas uppfattningar om störande beteenden samt deras hantering av 

dem under lektionstid att redovisas och analyseras. Följande underrubriker kommer att presenteras: a) Prat 

och andra ljud, b) Mobiltelefoner, c) Sen ankomst, d) Undvikande av lektionsarbete, e) Fysiska störande 

beteenden, f) Enskilt samtal med störande elever, samt g) Utvisning.  

4.1.1. Prat och andra ljud 

I denna del kommer följande aspekter att presenteras: a) Prat under genomgångar, b) Prat under 

lektionsarbete, och c) Visslingar.  

Prat under genomgångar och när en annan elev har fått ordet 

Lärare 2 nämner att hon uppfattar alla slags ljud som förekommer då de inte bör som störande. Särskilt 

vid genomgångar uppfattar hon att det är störande och jobbigt. Värdefull lektionstid kan då komma att 

behöva läggas på att ge flera tillsägelser under genomgången, upprepa vissa delar av innehållet och tystna 

för att försöka få eleverna att förstå att de ska vara tysta och lyssna när Lärare 2 pratar. Att elever pratar 

under Lärare 2s genomgångar och föreläsningar är ett störande beteende som inverkar negativt på henne 

och hennes undervisning. Det leder till onödiga avbrott i undervisningen och förlorad lektionstid. 

Beteendet riskerar således att vara störande i stor omfattning och hanteringen av det kan ta mycket tid i 

anspråk.  

 

Lärare 6 är av uppfattningen att prat när han själv eller någon annan elev har ordet är ett utav de två 

beteenden i klassrummet som är mest störande. Det är han väldigt hård med och har svårt för att 

acceptera. Då brukar han höja ett finger och be eleven lugna sig lite och vänta på sin tur, vilket brukar 

fungera bra. Han hanterar annat otillåtet prat, som han också uppfattar som störande, genom att ställa sig 

framför eleven och vara tyst för att få dennes uppmärksamhet. Hans kroppsspråk och den plötsliga pausen 

han tar genom att tystna markerar tydligt hans uppfattning om att situationen inte är acceptabel. Vidare 

berättar han följande: 
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”…långt innan försökt… dels säga åt dom att jag har betalt för å svara på frågor å sådär så det är flera olika grejer som leder 

fram till det här så att dom förstår att dom inte ska prata när jag pratar eller nån annan gör det” – Lärare 6 

 

Citatet beskriver att Lärare 6 brukar förklara för eleverna att de bör använda lektionstiden till att ställa de 

frågor de har istället för att prata om oväsentligheter. Han försöker även på så sätt att få eleverna 

införstådda med att man är tyst och lyssnar på den som har ordet i klassrummet.  

Prat under lektionsarbete 

Att elever pratar uppfattas som väldigt störande av Lärare 5 just eftersom det stör andra elever men även 

därför att det inte är möjligt att bedriva en effektiv undervisning. Då brukar hon få säga till flera gånger 

och ibland lägger hon handen på elevens axel för att markera att eleven ska sluta. Hon påpekar följande 

om prat under lektionsarbete: 

 

”…men nåt annat som inverkar på det här beteendet är ju att dom stör resten av klassen med sitt beteende, så det är liksom inte 

bara det att man sitter och gör annat för sig själv utan man sitter och gör annat och drar även in sina klasskamrater i det” – 

Lärare 5 

 

Lärare 5 menar således att prat är väldigt störande eftersom det riskerar att påverka samtliga 

klasskamraters arbetsro negativt, inte bara eleven själv och lärarens undervisning. Därför blir prat extra 

störande, enligt Lärare 5s uppfattning. Det leder till att hennes planering riskerar att inte kunna följas samt 

att flera elever riskerar att inte få de avsedda lektionsuppgifterna utförda ordentligt.  

 

Prat under lektionsarbete leder till ett mindre effektivt arbete med uppgifter och att läraren kan få lägga en 

stor del av sin tid på tillsägelser, tid som istället kunde ha använts till att hjälpa elever. En högljudd 

klassrumsatmosfär kräver en hög kontroll från lärarens sida, vilket stjäl tid från lärarens övriga uppgifter 

under lektionen.  

 

Lärare 4 uppfattar också att prat samt andra utåtagerande beteenden är störande i hans undervisning, vilket 

kan leda till upprepade tillsägelser under en lektion. Han utvecklar det enligt följande: 

 

”… jag stöter sällan på utåtriktat störande beteende eh… ehm… men det händer ju naturligtvis att det blir högljutt, att det blir 

okoncentrerat å så vidare, det kan väl vara den andra mest störande beteendet men det är ju också lättare kanske att stävja.” – 

Lärare 4 

 

Höga ljud och okoncentration uppfattar således Lärare 4 vara det näst mest störande beteendet, även fast 

det inte förekommer så ofta på hans lektioner. Det är heller inte lika svårt att tygla som inåtriktat 

beteende, enligt honom. Citatet kan tolkas som att det inte är ett nämnvärt störande elevbeteende och att 
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det inte finns så mycket beteende överhuvudtaget som är störande i hans undervisning. Det visar på att 

han har en god förmåga att förebygga störande beteenden.   

Visslingar 

Lärare 3 är av uppfattningen att visslingar är ett av de två mest störande beteenden och han förklarar hur 

han brukar hantera dem i följande citat:  

 

”Visslingarna då då ber jag dom bara å va tysta å ah… i alla fall sluta vissla å det brukar funka. En del- har nån elev, han han 

tänker inte riktigt på att han låter, så att det kommer ljud å visslingar å *visslar* så där att han sitter å tänker å så, det- men bara 

påminna honom då eller andra som visslar att det inte är okej så brukar det gå över.” – Lärare 3 

 

Citatet ovan beskriver att Lärare 3 säger till eleverna när de visslar och då brukar de sluta, men de kan 

börja vissla på nytt så han kan få påminna dem några gånger. Hans sätt att hantera det störande beteendet 

på kan tolkas som vänligt och tydligt. Han visar en acceptans och förståelse för att det störande beteendet 

sker omedvetet. Genom att eleverna lyder på hans tillsägelser direkt och förstår att beteendet är störande 

behöver han inte bli mer hård och sträng i sättet att hantera beteendet på.   

4.1.2. Mobiltelefoner 

Denna del kommer att behandla följande teman: a) Mobiltelefonens störande inverkan och b) 

Mobiltelefonpauser.  

Mobiltelefonens störande inverkan 

Mobiltelefoner på lektionstid är vanligt förekommande i samtliga lärares elevgrupper. Lärare 1 uppfattar 

mobiltelefonanvändning som ett mycket undervisningsstörande beteende och som ett av de två beteenden 

som stör henne mest. Det ges många tillsägelser under en lektion om att mobiltelefonen inte ska vara 

framme och framhåller följande beträffande detta: 

 

”… mobiltelefonen till exempel, det har jag som regel att jag vill inte se dom, dom får inte synas. Eh… dom åker fram ändå så 

man får tjata, det blir tyvärr ganska mycket tjat. Eh… men dom ska va undanstoppade och dom ska va utan ljud. Men det 

glöms bort hela tiden så det är ganska mycket så där påminna, påminna, påminna, påminna… tjata.”  - Lärare 1   

 

I citatet ovan framställs det att regeln som innebär att eleverna inte får ha mobiltelefonen synlig inte följs i 

Lärare 1s klassrum. Det behöver ständigt påminnas om regeln och det kan tolkas som att Lärare 1 

uppfattar det som väldigt tröttsamt. Mobiltelefonen utgör ett ständigt återkommande störande inslag som 

stjäl uppmärksamheten från Lärare 1s undervisning och det förelagda lektionsarbetet.  
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Mobiltelefonpauser 

Även Lärare 6 uppfattar användning av mobiltelefonen som ett av de två mest störande beteendena i 

klassrummet. Han har infört en särskild kiss- och mobilpaus på några minuter för att kontrollera 

mobiltelefonanvändningen. Det hjälper dock inte alltid men han berättar i följande citat att regeln 

respekteras bättre och bättre: 

 

”Har man varit på så ett tag så brukar det inte vara så stora problem utan då blir det så att eleverna frågar innan, ’Är det okej 

om jag har mobilen på för jag väntar ett viktigt samtal?’. Då är det liksom inga problem.” – Lärare 6 

 

Av ovanstående citat blir det tydligt att ju mer Lärare 6 kontrollerar mobiltelefonanvändningen i 

klassrummet desto mindre vanligt brukar det dock bli att eleverna uppehåller sig med sin mobiltelefon. 

Detta tyder på att Lärare 6 på ett framgångsrikt sätt upprätthåller auktoritet i de klasser han undervisar. 

Genom det sätt han hanterar det störande beteendet på uppvisar han en förmåga att få eleverna att förstå 

att mobiltelefonanvändning inte är acceptabelt under lektionstid. 

 

Att Lärare 6 ger eleverna tillfälle att under en kiss- och mobilpaus använda mobiltelefoner visar på att han 

i viss mån är anpassbar till elevernas behov och intressen och samtidigt har tydliga restriktioner för 

mobiltelefonanvändning i klassrummet.   

 

Lärare 2 är däremot ganska tolerant och flexibel vad gäller mobiltelefonanvändning i klassrummet; 

eleverna kan tillåtas att logga in på Facebook några minuter under lektionspassen om de kan koncentrera 

sig bättre efteråt. Hon förklarar det på följande vis:  

 

”Ah jag är nog ganska ehm… bemötande på den punkten, sen om dom sitter å gör nånting annat en hel lektion, det är en annan 

sak men… men det är helt okej å gå in å å göra nånting annat i två minuter för å komma tillbaks liksom. Det är ju långa pass å 

så där också så dom behöver små pauser.” – Lärare 2 

 

Det är således förståeligt om eleverna inte kan fokusera på lektionsarbete timmar i sträck, småraster 

behövs under långa lektionspass, anser Lärare 2. Samtidigt är hon noga med att eleverna utför det 

lektionsarbete de ska, det är inte acceptabelt att använda mobilen så att det påverkar studierna negativt. 

Enligt hennes uppfattning kan några minuters mobiltelefonanvändning vara en fördel för att eleverna ska 

orka uppehålla sin koncentration under de långa lektionerna, därför är hon inte så strikt i hanteringen av 

det beteendet. Till skillnad från Lärare 6 ger hon eleverna friheten att använda mobiltelefonen när de vill 

under det egna lektionsarbetet vilket visar på en lägre grad av kontroll i klassrummet.  
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4.1.3. Sen ankomst 

I denna del kommer följande aspekter att presenteras: a) Att komma för sent under genomgång och b) 

Uppföljning av sen ankomst. 

Att komma för sent under genomgång 

Lärare 1 och 2 nämnde sen ankomst till lektionspass som ett av de två mest störande beteendena och de 

uppfattar båda att det är mycket störande vid genomgångar. Lärare 1 förklarar sin inställning på följande 

sätt:  

 

”då är man tyst och man smyger till sin plats och vill man komma med någon ursäkt så får man göra det på rasten eller efter 

lektionen så att man liksom inte stör mer än nödvändigt” – Lärare 1 

 

Citatet ovan visar att Lärare 1 är mycket noga med att elever som kommer för sent inte gör något väsen av 

sig. Det är redan nog störande att de är sena, de behöver inte uppträda stökigt och ge ifrån sig störande 

ljud så att situationen förvärras. Citatet kan tolkas som att Lärare 1 har lärt eleverna att de ska framföra 

eventuella ursäkter när de inte kan utgöra ett störande moment, d.v.s. i pausen eller efter lektionens slut. 

På så vis kan hon få eleverna att förstå att alla former av prat, om det så bara är en ursäkt som de vill 

framföra, bör undvikas men ursäkten välkomnas att tas emot senare. Hon ger därigenom eleverna chansen 

att visa att de tar ansvar för sitt beteende.  

Uppföljning av sen ankomst 

Lärare 6 har däremot hittat ett annat sätt att ha kontroll över närvaron under lektionerna och elevers sena 

ankomster. Elever som kommer för sent får plocka en gul lapp från en hög han har placerat ut och skriva 

sitt namn på den. Han berättar som följer om denna procedur: 

 

”Det tar inte alls lång tid, man hämtar den där lappen å så skriver dom i, å då har jag koll på närvaro. Å sen lämnar jag in dom 

där lapparna till mentor som dom har i samband med utvecklingssamtalet. Det tror jag funkar, det tycker dom är lite- ah, det är 

okej. ” – Lärare 6 

 

Citatet kan tolkas som att detta är ett sätt för Lärare 6 att undvika att sen ankomst blir ett störande moment 

i undervisningen. Om han håller i en genomgång kan den förflyta smärtfritt samtidigt som den gula lappen 

markerar att sen ankomst inte förbises utan kommer att få konsekvenser för eleven. Att ha särskilda lappar 

för sena ankomster underlättar dessutom en fortsatt hantering av problemet, d.v.s. när eleverna det rör sig 

om har utvecklingssamtal.  
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4.1.4. Undvikande av lektionsarbete 

Lärare 4 är av uppfattningen att det mest störande beteendet är när elever kommer till skolan rutinmässigt 

utan att ägna sig åt förelagt arbete på lektionstid. Han menar att andra elever kan låta sig påverkas av det 

beteendet. Sådant beteende handlar främst om att arbeta med att förebygga, tror han. Han framhåller 

följande: 

 

”… nummer ett, alltså att förebygga elever som har svårt med att göra vad dom ska på lektionstid, det är ju naturligtvis att 

skapa lektioner där det inte finns utrymme egentligen för att göra annat än det man ska.” – Lärare 4 

 

Citatet tydliggör Lärare 4s uppfattning om lärarens ansvar att undvika att denna typ av störande beteende 

uppkommer, d.v.s. att arbeta preaktivt. Lärare 4 betonar vikten av att lektionspassen på förhand bör vara 

välplanerade så att eleverna ständigt har något att sysselsätta sig med. Det är därför viktigt att försäkra sig 

om att den eller de uppgifter som man har förberett aktiverar eleverna under hela lektionstiden. På så vis 

kan man som lärare minska risken att det störande beteendet undvikande av lektionsarbete uppkommer.   

4.1.5. Fysiska störande beteenden 

I denna del kommer följande aspekter att presenteras: a) Brottningar, och b) Kasta saker. 

Brottningar 

Lärare 3 uppfattar att brottningar är det andra mest störande beteendet i klassrummet. Hans förklaring till 

att det förekommer är att det är sådant som pojkar ägnar sig åt helt enkelt. Då får han säga till lite mer på 

skarpen men oftast brukar det hjälpa att ge en tillsägelse. Han brukar också behöva hantera beteendet på 

följande vis: 

 

”Jag brukar föreslå att dom får gå ut och ta en rast eller bensträckare eller nåt så dom kommer ut om det nu är så att dom har för 

mycket energi.” – Lärare 3 

 

Citatet ovan beskriver ett sätt Lärare 3 använder för att eliminera det störande beteendet och därmed 

förbättra arbetsron för de elever som är kvar i klassrummet. Samtidigt ges den störande eleven chansen att 

lugna ner sig en stund vilket sedan kan underlätta fortsatt lektionsarbete. Lärare 3 visar tydligt med denna 

metod att han inte accepterar brottningar i klassrummet. Han undviker att mer lektionstid än nödvändigt 

avsätts för att tillrättavisa eleven och få denne att ändra sitt beteende i klassrummet. Eleven uppmanas 

istället att ta sig tid till att ändra beteendet på egen hand men inte inom undervisningens ramar där det stör 

andra.  
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Kasta saker 

Lärare 5 berättar om denna sort av fysiskt störande beteende som hon själv har stött på under sina 

lektioner:  

 

”Det jag uppfattar som mest störande det här året är- jag har ett par killar som har suttit och pratat hela lektionen och kastat 

snus på varandra över halva klassrummet… och totalt ignorerat vad jag har pratat om… när jag har hållt mina genomgångar.” – 

Lärare 5 

 

I ovanstående citat framställs det att snuskastning uppfattas som det andra mest störande 

klassrumsbeteendet och som två elever har ägnat sig åt i kombination med störande prat. Detta beteende 

har eleverna uppvisat under genomgångar som Lärare 5 har haft, vilket hon har uppfattat som mycket 

störande eftersom de då inte har varit uppmärksamma på vad hon har sagt. Beteendet tyder på att hon inte 

har lyckats vinna elevernas respekt.  

 

Lärare 5 använder samma metod att hantera snuskastning på som prat; hon säger till eleverna på ett lugnt 

och sansat sätt och ofta kan hon gå fram till de elever som stör och lägga handen på deras axel för att de 

ska förstå att de måste sluta. Genom denna metod visar hon med hjälp av sitt kroppsspråk vad som inte är 

korrekt beteende i klassrummet. Lektionen tappar sin kontinuitet p.g.a. det/de avbrott som uppstår vid 

uppvisandet och hanteringen av det störande beteendet. 

4.1.6. Enskilt samtal med störande elever 

När en elev stör väldigt mycket under en lektion trots upprepade tillsägelser brukar Lärare 1, 2 och 4 

lämna klassrummet med eleven ifråga och i enrum prata om händelsen. Lärare 1 berättar följande om hur 

hon brukar hantera det: 

 

”Ah, har det vart nånting väldigt ah.. då kan jag ta ut… då kan jag till å med ibland ta ut eleven direkt, det beror lite på vad vi 

gör. Alltså om jag står å har genomgång å så bryter jag inte det men att prata med eleverna efteråt är ofta väldigt effektfullt 

tycker jag” – Lärare 1  

 

Det finns således mindre passande tillfällen att gå ut med eleven, som vid genomgång, men det kan vara 

mycket givande att ha ett samtal med eleven så nära inpå händelsen som möjligt, menar Lärare 1. Genom 

att samtalet sker i så nära anslutning till beteendet som möjligt kan störningarna det handlar om elimineras 

fortare under förutsättning att den undervisande läraren lyckas få eleven att förstå att beteendet är 

oacceptabelt. Därigenom hanteras det störande beteendet på ett effektivt sätt som möjliggör arbetsro under 

resten av lektionstiden. 
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4.1.7. Utvisning 

I denna del kommer följande aspekter att presenteras: a) När god undervisning omöjliggörs, och b) 

Uppföljning av utvisning. 

När god undervisning omöjliggörs 

Lärare 1, 3 och 6 har utvisat elever ur klassrummet ett fåtal gånger då de har tyckt att ett störande 

beteende har tagit så stora proportioner att det har utgjort ett stort hinder i undervisningen. 

Lärare 6 berättar om en gång i höstas då han utvisade en elev som tittade på ett klipp i sin mobiltelefon 

med hörlurar på trots att han hade sagt till eleverna att stänga av mobiltelefonerna. I följande citat berättar 

han om vad som hände: 

 

”Å det var inte första gången, man märker på reaktionen från klassen också att det blir suck och stön… å sen såg hon att jag såg 

henne å så tog hon av sig: ’jag ska inte göra så mer’. Å sen fortsatte jag med- å titta bort, och sen titta jag tillbaks å då satt hon 

där igen. Då sa jag ’Du kan gå, packa ihop, stick, vill inte se dig mer’ ungefär.” – Lärare 6 

 

Citatet ovan visar att det icke-verbala sätt Lärare 6 använde för att hantera det störande beteendet på, att 

titta på eleven, fungerade för att ändra på beteendet men bara för stunden. Detta upptäcktes när han vände 

blicken mot eleven ifråga för att kontrollera att beteendet hade upphört. När beteendet uppvisades igen 

använde Lärare 6 ett annat sätt att hantera det på, utvisning. Det var så pass störande att Lärare 6 inte 

längre klarade av att se eleven på lektionen, vilket framgick tydligt i de ord han använde mot eleven. 

Utvisningen kan följaktligen betraktas som ett straff för det störande beteendet då första varningen inte 

hade tillräcklig effekt. Samtidigt kan den ses som den enda utvägen för att Lärare 6 skulle kunna fortsätta 

genomgången ostört.  

Uppföljning av utvisning 

Lärare 1 berättar följande om lärarens ansvar att följa upp en utvisning: 

 

”Problemet är ju att det är ju oftast elever som heller inte klarar av att vara ute i korridoren, så där gäller det att man lämnar 

över till nån eh… Å där har vi ju så att man kan gå till en rektor till exempel å säga att ’nu får du hjälpa mig med den här 

eleven’” – Lärare 1 

 

I citatet beskriver Lärare 1 utvisning som ett dilemma då den störande eleven i många fall inte upphör 

med sitt beteende efter utvisningen. Således löser inte hanteringen av beteendet i klassrummet situationen 

utan det krävs att man som lärare tar fortsatt ansvar för den enskilde eleven. En annan lärare eller rektorn 

kan då ta vid och försöka ordna upp det för eleven så att läraren kan fortsätta undervisa resten av klassen. 

På skolan där Lärare 1 arbetar kan lärarna få hjälp av rektorerna att lösa situationen, vilket visar på ett 

tydligt samarbete mellan skolpersonalen vad gäller störande elever. 
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4.1.8. Sammanfattning av Uppfattningar om och hantering av störande beteenden 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att lärarna i förevarande studie uppfattar beteenden som har en 

negativ inverkan på deras genomgångar samt andra elevers studiesituation som mest störande. De 

beteenden som kan kategoriseras därunder är prat vid genomgångar, prat under lektionsarbete som rör 

annat än uppgiften, fysiskt störande beteenden och prat när läraren tilldelat en annan elev ordet. Ett 

beteende som därtill kan bli störande är sen ankomst till lektionen, särskilt vid genomgångar uppfattas det 

som störande om eleven ifråga är ljudlig och stökig. Andra beteenden som uppfattas som störande är 

användning av mobiltelefon och dator samt undvikande av lektionsarbete. Dessa beteenden påverkar i 

högsta grad eleven själv men kan riskera att sprida sig till andra elever enligt Lärare 4. 

Tillsägelser är det vanligaste förekommande sättet att hantera ett störande beteende på, vilket kan 

kompletteras med kroppsvidrörelse av Lärare 5. När tillsägelser inte hjälper brukar Lärare 1, 2 och 4 

ibland ta ut den störande eleven ur klassrummet och tala enskilt om händelsen. Lärare 6 använder den 

icke-verbala metoden att titta ut eleven med det störande beteendet. Utvisning är en sällan förekommande 

metod i de intervjuade lärarnas klassrum men kan visa sig bli nödvändigt när störande beteenden 

omöjliggör god undervisning.    

4.2. Att som ledare förebygga störande beteenden 

I detta delavsnitt kommer gymnasielärarnas förebyggande arbete med störande beteenden redogöras för 

och analyseras under följande underrubriker: a) Planering, b) Fokus på det positiva, c) Elevdelaktighet 

och ansvarstagande, d) Anpassning efter individen, och e) Fånga uppmärksamheten och motivera 

eleverna. 

4.2.1. Planering 

God lektionsplanering som inte ger rum för störande beteenden är A och O i det förebyggande arbetet, 

menar Lärare 1. Särskilt viktig är planeringen om läraren inte kan kontrollera vad alla gör under hela 

lektionen, vilket hon förklarar på följande vis:  

 

”Om man har en stor klass i svenska till exempel å man behöver göra nånting i en liten grupp, ah då måste man ju verkligen 

planera på ett bra sätt för dom som är kvar i klassrummet för jag kan ju inte va på två ställen samtidigt. Så där gäller det ju 

verkligen att komma upp med nånting som sysselsätter dom, får dom att göra det dom ska, det är ju väldigt väldigt svårt.” – 

Lärare 1 

 

Citatet ovan kan förstås som att det är viktigt att vid lektionsplaneringen tänka på att förbereda uppgifter 

som aktiverar samtliga elever under lektionen även då hon är frånvarande en stund. Lektionsarbetet ska 

kunna fortlöpa utan lärarens ständiga kontroll i klassrummet. Det är emellertid en stor utmaning att skapa 

uppgifter som aktiverar eleverna, menar Lärare 1.  
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Lärare 4 tror starkt på att förebyggandet av störande beteenden är nyckeln till lösningarna på problemen. 

En välplanerad undervisning ger inte utrymme för störande beteenden i klassrummet, enligt hans 

uppfattning. Därför har han alltid en tydlig planering där det inte finns plats för oklarheter. Han förklarar i 

nedanstående citat hur han brukar göra:  

 

”… en jättetydlig planering, alltså en tydlighet i planeringen å det behöver inte vara så att planeringen är uppstyrd av läraren 

från början utan man kan gå in, nästan ner på lektionsnivå å låta eleven va med å påverka hur lektionen kommer se ut men det 

kan va bra att starta lektionen med eh… att få den här tydliga strukturen så att alla vet vad dom ska göra.” – Lärare 4 

 

I ovanstående citat framhålls den uppgift läraren har att se till att lektionerna är välplanerade. Ibland kan 

Lärare 4 planera upplägget av lektionen tillsammans med eleverna när lektionen har börjat. Han skär ner 

helheten till små beståndsdelar från start och gör det därmed lättare för eleverna att förstå instruktioner 

och lektionsupplägg. Det är även ett sätt för Lärare 4 att minimera risken att behöva hantera eventuella 

störande beteenden som kan uppkomma p.g.a. otydligheter. 

 

Även Lärare 5 vill ha det välorganiserat och strukturerat inför och på sina lektioner. Hon menar att det 

förebyggande arbetet handlar om att planera lektionerna väl och berättar följande om hur hon brukar göra:  

 

”Jag har också gjort så på matten att jag, när jag ska gå igenom att dom har fått ut ett papper i början på lektionen med dom 

grejerna som jag går igenom, verkligen går igenom på tavlan för att dom inte behöver skriva särskilt mycket på lektionen utan 

bara försöka hänga med …  och sen också tydligt där, att skriva vad jag förväntar mig att dom ska göra under lektionen… så att 

det verkligen inte kan vara några missförstånd” – Lärare 5 

 

I citatet framställs det att på de mattelektioner som Lärare 5 ska hålla i en genomgång delar hon ut papper 

till eleverna där det står det hon kommer att ta upp. På pappret brukar hon även ge instruktioner till de 

uppgifter eleverna ska utföra under lektionerna för att det inte ska vara några oklarheter för dem. Lärare 5 

kan då hänvisa till instruktionerna på pappret istället för att behöva upprepa dem gång på gång. Tack vare 

att hon förbereder genomgångarnas innehåll skriftligt åt eleverna underlättar hon deras förståelse på så vis 

att de endast behöver fokusera på att lyssna och inte skriva samtidigt.      

4.2.2. Fokus på det positiva 

Lärare 1 använder sig av positiv förstärkning och uppmuntran som en del av det förebyggandet arbetet 

med störande beteenden. När en elev som i vanliga fall stör på lektionerna beter sig enligt hennes önskan 

eller när en elev har gjort bra ifrån sig på uppgifter är hon noga med att låta eleven få veta det. Hon 

berättar följande om hur hon tänker kring detta:  
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”Alltså det är ju så lätt att man, att man bara jobbar med alla brister och att det ska bli bättre, alla ska bli bättre, men att man 

också poängterar å jobbar väldigt mycket med ’det här, det här kan ju verkligen du’ och att verkligen poängtera det så att dom 

känner att dom… det kan va nåt litet bara.” – Lärare 1 

 

I citatet ovan framkommer det att Lärare 1 uppfattar att det kan läggas lite för mycket fokus på att det som 

är dåligt ska förbättras. Hon framhäver istället vikten av att uppmärksamma och berömma det som 

faktiskt redan är bra. Att lyfta fram det positiva i elevens prestationer blir ett sätt att uppmärksamma vad 

eleven kan och motivera eleven att prestera bättre.  

 

Lärare 6 använder sig precis som Lärare 1 av positiv förstärkning i undervisningen och berättar om det på 

följande sätt:  

 

”Å det- det hjälper inte att man liksom går å skäller på dom, det är bara å lägga ner alltså, utan då får man köra 

charmoffensiven eller ly- minsta lilla grej som dom gör bra alltså, att man- att jag i mitt ledarskap lyfter fram det å trycker att 

’det där det var bra, det var en bra fråga, vi tar det efteråt, efter lektionen’”. – Lärare 6 

 

Lärare 6 menar således att det är lönlöst att skälla ut eleverna efter noter, därför är hans strategi som 

ledare att framhäva det som är bra, t.ex. en fråga eleven har ställt. Ibland kan det fungera att lägga på 

charmen också. Hans sätt att resonera kring detta visar på att han har upptäckt vad som fungerar och inte 

fungerar i kontakten med elever. Genom att han framhäver det positiva istället för att ge utskällningar åt 

elever som inte sköter sig visar han på ett föredömligt sätt att han är mån om att upprätthålla goda 

relationer med eleverna. 

4.2.3. Elevdelaktighet och ansvarstagande 

Lärare 1 försöker involvera eleverna så mycket som möjligt i de beslut som tas i klassrummet. Hon 

beskriver sig själv som en ledare som är bra på att lyssna på eleverna och utvecklar det på följande vis:  

 

”Jag tycker om å diskutera med eleverna å… å att alla får komma till tals. Har… uppstår ett problem i klassen så ser jag ju 

hellre att vi… ’amen vad tycker ni och hur ska vi lösa det här?’ istället för att jag ba ’nu gör vi så här’. Det krävs ju ibland, men 

jag är nog mer sån demokratisk ledare.” – Lärare 1 

 

I citatet ovan framställs det att Lärare 1 föredrar att ha diskussioner med eleverna och hon ser till att alla 

får ordet i klassrummet. Uppkomna svårigheter i klassen föredrar hon att lösa tillsammans med eleverna, 

hon låter dem vara med och ta beslut i den mån det går. Därför kallar hon sig själv för en demokratisk 

ledare i klassrummet. Genom att eleverna görs delaktiga i beslutsfattanden skapar hon en studiesituation 

som kan kännas meningsfull för eleverna och ger dem en betydelsefull roll i deras utbildning. 
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Lärare 6 beskriver sig själv som en väldigt demokratisk ledare i klassrummet. Han berättar följande om 

hur han involverar eleverna: 

 

”Det handlar liksom om att jag måste bjuda på mig själv å sen att vi bjuder in varandra … dom första åren så satte jag igång nåt 

superambitiöst projekt å sen märkte jag efter tjugo minuter att det där gick inte in va. Så då tog jag alla papper å så gick jag 

fram till soptunnan å så slängde jag allt å sa ’det här är ju inget bra, det här är ju inget roligt, hur ska vi göra istället?’” – Lärare 

6 

 

I ovanstående citat framkommer det att Lärare 6 uppfattar att det är viktigt att lärare och elever 

tillsammans skapar en deltagande atmosfär i gruppen där alla får vara med och säga vad de tycker. Vid ett 

tillfälle när han introducerade ett arbetsområde som inte togs emot med välvilja av eleverna insåg han att 

det inte skulle fungera och visade det tydligt genom att kasta materialet. Att han lät eleverna komma med 

förslag på något annat de kunde göra var ett sätt att bjuda in dem och låta dem få en viktig roll i 

beslutsfattandet. Genom att han erkände att han hade planerat ett dåligt projekt och demonstrativt kastade 

det tillhörande materialet tydliggjordes det att det inte är han som alltid har rätt och vet vad som är bäst i 

undervisningen.  

 

Lärare 1 tycker att hon inte ska behöva påminna eleverna flera gånger om vad de ska göra på lektionerna 

eftersom hon är av uppfattningen att gymnasieelever ska klara av att ta eget ansvar. De måste förstå att 

deras resultat påverkas om de uppehåller sig med mobiltelefonen en stor del av lektionstiden, t.ex. är på 

Facebook. Hon berättar följande om hur hon brukar försöka förmedla detta till eleverna:  

 

”Jag brukar prata ganska mycket om det här i början av en kurs… eh… vilken inställning jag har till det. Eh… å på nåt sätt 

så… dom flesta brukar ju ändå inse att… jobbar inte jag på den här lektionen så kommer jag få ta hem å jobba. Eller alltså att 

dom får lära sig konsekvenserna av det helt enkelt, försöka lära dom det, det är jättesvårt.” – Lärare 1 

 

I citatet ovan framställs det att Lärare 1, för det mesta vid kursstart, försöker göra eleverna medvetna om 

hennes uppfattning och få dem att förstå deras eget ansvar för sina studier. Hon brukar även förklara vilka 

följderna blir om de inte sköter lektionsarbetet. Det brukar hjälpa ganska bra för att få eleverna att förstå 

vad som händer om de inte tar sitt ansvar, samtidigt säger Lärare 1 att det är väldigt svårt. Detta är ett sätt 

att arbeta preventivt med störande beteenden i klassrummet med förhoppningen att eleverna inser i tid att 

de kommer att drabbas i slutändan om de inte gör det de ska under lektionerna.  
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Lärare 1 lät en elevgrupp som hade varit ganska störande dittills svara på en enkät med frågor om 

klassrumsmiljö, arbetsro, beteende och prestationer på lektionerna. Det förbättrade situationen efteråt på 

så vis att eleverna förstod sitt eget ansvar. Hon förklarar på följande sätt hur hon gick tillväga:  

 

”… så fick alla fylla i dom så fick dom en och en gå ut till mig i korridoren å så utifrån den där så pratade vi om det här ehm… 

om hur vi vill ha det i klassrummet å… vad dom kan göra å… hur dom tycker att dom har betett sig hittills å så där, både 

beteende å även prestation.” – Lärare 1 

 

Ovanstående citat beskriver att efter att eleverna hade fyllt i enkäten hade Lärare 1 ett enskilt samtal med 

varje elev om svaren. Detta är ett strukturerat sätt att ge eleverna möjligheten att reflektera över sig själva 

på både ett inlärningsmässigt och socialt plan samt göra dem medvetna om vad de behöver utveckla. 

Genom att Lärare 1 ger eleverna möjligheten att själva få svara skriftligt på olika frågor blir de 

engagerade på ett annat sätt än om de bara hade fått lyssna på hennes genomgång om hur man ska bete sig 

och inte ska bete sig i klassrummet.  

 

Lärare 4 är av uppfattningen att hög elevdelaktighet är av stor vikt i det förebyggande arbetet och han 

utvecklar detta på följande sätt:  

 

”… hela nyckeln tycker jag är att ha väl förberedda lektioner, att ha eh… elevdelaktighet, att eleven har möjlighet att påverka 

sin inlärning, att man har möjlighet att ehm… ja… skapa sina egna förutsättningar eh… utifrån vilken nivå man befinner sig 

på” – Lärare 4 

 

Ovanstående citat kan förstås som att en väsentlig del av det förebyggandet arbetet är att eleverna känner 

sig delaktiga i sin utbildning och har chansen att styra över den. Eleverna ska ges tillfälle att sätta upp sina 

individuella mål med sin egen kunskapsnivå som utgångspunkt. Att göra eleverna delaktiga i deras eget 

lärande innebär att fokus ligger hos individen och att elevernas eget ansvarstagande är av största betydelse 

för lärandet. Genom att läraren aktivt involverar eleverna i deras egen skolgång tränas dem i att fatta flera 

beslut på egen hand och därigenom kan de utvecklas till självständiga och ansvarsfulla 

samhällsmedborgare.  

4.2.4. Anpassning efter individen 

I denna del kommer följande aspekter att presenteras: a) Flexibilitet och lyhördhet, och b) Examination 

enligt individens önskan. 
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Flexibilitet och lyhördhet 

Lärare 2 berättar att när man är ny lärare har man ofta en orealistisk bild av hur ens eget klassrum ska 

vara. Om man håller för hårt fast vid den kommer man att få ta emot mycket klagomål från eleverna. Det 

är därför oerhört viktigt att man tillgodoser varje individs behov. Hon utvecklar det på följande vis:   

 

”… för sin egen skull så måste man ibland släppa på sina principer för annars kanske man går hem själv å kanske mår dåligt 

över att man- jag tror att man mår mindre dåligt om man släpper lite ibland än om man inte gör det å får ta en massa skit från 

eleverna hela tiden för det.” – Lärare 2 

 

Citatet framställer vikten av att vara flexibel, det går inte att tro att ens idealbild av skolan ska stämma 

överens med verkligheten och arbeta som om den gjorde det. Då kan man börja må dåligt i sitt arbete. 

Lärare 2 menar att det är bättre att ge avkall på sina principer vissa gånger för att slippa ta emot så mycket 

protester. Att ha ett mer pragmatiskt förhållningssätt som innebär att man kan anpassa sig och vara 

flexibel vinner man på i längden. 

 

Även Lärare 3 uttrycker vikten av att möta individen på dennes nivå. I sociala yrken inkluderande 

läraryrket är det nödvändigt att kunna vara lyhörd för sina elever, menar han. Han utvecklar detta i 

följande citat: 

 

”Jag tror det är viktigt att man är lyhörd för eleverna och… deras personligheter så att man liksom inte behandlar alla likadant 

för det, det kom- det kommer inte å funka i längden utan man får… man får försöka anpassa sig” – Lärare 3 

 

I citatet framkommer det att lyhördhet är en mycket betydelsefull egenskap att ha i läraryrket och att man 

bör bemöta eleverna som de olika individer de är, annars fungerar det inte i det långa loppet. Således är 

det viktigt att läraren ser personen bakom eleven och inte bara att det är en elev som vilken annan elev i 

skolan som helst. 

Examination enligt individens önskan 

Lärare 6 brukar låta elevernas svar på en enkät utgöra grunden för beslutet om hur eleverna ska 

examineras. Han berättar i följande citat om hur detta går till: 

 

”Det första som eleverna får göra, första gången jag har dom, det är å fylla i en enkät, hur dom vill liksom att dom ska bli 

bedömda, och då är det- då är det även en, ja… fråga vad dom tycker om klassdiskussioner för det säger rätt mycket om 

gruppen.” – Lärare 6 

 

I citatet framkommer det att Lärare 6 låter eleverna vara med och påverka hur de ska bedömas. Genom att 

de får säga till om vad som passar dem bäst istället för att han har det uppstyrt från början tar han god 
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hänsyn till elevers individuella förutsättningar och preferenser. Att ta i beaktande vilket sätt eleverna 

själva önskar att bli examinerade på vittnar om en god förmåga att individanpassa undervisningen. 

Användning av det examinationssätt som passar eleven bäst kan vara mycket gynnsamt för elevens 

prestationer och resultat.  

4.2.5. Fånga uppmärksamheten och motivera eleverna 

I denna del kommer följande teman att behandlas: a) Intressanta uppgifter, b) God ämneskunnighet, c) 

Tydlig koppling mellan prestation och mål, och d) Personliga berättelser och exempel. 

Intressanta uppgifter 

Lärare 2 har ett antal gånger upplevt att vissa elever har behövts motiveras extra mycket på grund av att 

de har varit väldigt trötta efter att de har spelat datorspel på nätterna. Hon berättar om vad hon har gjort i 

följande citat:  

 

”… då har man kunnat göra- jag vet att jag har gjort nån uppgift om karaktärer i World of Warcraft å å hållt på med det å då 

liksom ’Åh, det här kan jag ändå brinna till på, det här- det här känner jag igen’ liksom men det kan man ju inte göra jämt men- 

men försöka å väcka nåt- nåt intresse.” – Lärare 2 

 

Citatet beskriver en lektion då Lärare 2 hade förberett en uppgift åt eleverna som relaterade till deras 

fritidsintresse, vilket bidrog till att deras motivation kunde höjas med enkla medel. Hon framhåller att man 

vissa gånger kan försöka hitta ett ämne som engagerar eleverna på deras fritid och anpassa 

lektionsuppgiften efter det. På det sättet blir det en nära koppling mellan det eleverna tycker är roligt och 

skolundervisningen. Högre motivation kan bidra till större fokus på uppgiften, vilket i sin tur kan leda till 

en reducering av störande beteenden i klassrummet.  

God ämneskunnighet 

Lärare 4 berättar om betydelsen av god ämneskunskap för att motivera sina elever: 

 

”… jag lägger ner jättemycket tid på att vara påläst, på att vara uppdaterad på det senaste inom mina olika ämnen för att kunna i 

största möjliga mån inspirera mina elever eh… det tror jag är en viktig egenskap.” – Lärare 4 

 

Det framställs i citatet ovan att god ämneskunskap och ständig utveckling av den är en betydande faktor i 

arbetet lärare har att motivera sina elever. Lärare 4 framhåller att han försöker vara à jour med vad som 

händer på de ämnesområden han undervisar inom så att han på så sätt kan motivera sina elever så gott det 

går. Det är således viktigt att förstå att man som examinerad lärare inte har tillräckligt med 

ämneskunskaper för resten av sitt liv utan att dessa är färskvaror och bör förnyas.  
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Tydlig koppling mellan prestation och mål 

Lärare 6 har flera sätt att motivera sina elever på och de brukar fungera bra. Han berättar följande:  

 

”Alltså jag går ju ut rätt tidigt å säger att vi är här för att jobba hårt och ha roligt, och… det är ju det vi försöker göra, och sen 

eh… säger jag ganska tydligt också att, jag kör det gamla betygssystemet, att jag lägger dom här lektionerna alltså, den här 

kursen på ett MVG-plan.” – Lärare 6 

 

Av ovanstående citat förstås det att Lärare 6 redan från start låter eleverna få veta att de alla kan få bra 

resultat om de anstränger sig och arbetar bra med lektionsuppgifterna. Samtidigt framhåller han vikten av 

att det ska vara kul att lära sig. Han motiverar eleverna på så sätt att han får dem att se en tydlig koppling 

mellan prestation och mål.  

Personliga berättelser och exempel 

Lärare 6 framhåller att hans humor och enastående verbala förmåga kommer till stor nytta i läraryrket. 

Han berättar på följande vis hur han använder dessa verktyg i undervisningen:   

 

”Sen så försöker jag att dra roliga historier å såntärnt å sätta in dom här begreppen i… i… ja, försöker exemplifiera dom då. Så 

jag har väldigt många kompisar som har varit med om ditten och datten, å det är ett sätt för mig å fånga deras uppmärksamhet.” 

– Lärare 6 

 

I ovanstående citat framställs det att Lärare 6 använder sig av sin goda verbala förmåga genom att berätta 

underhållande anekdoter och tar i anknytning till dem upp relevanta exempel. Genom att han kombinerar 

anekdoterna med lärostoff eleverna behöver kunna blir det intresseväckande och han kan få eleverna att 

tycka att det är roligt att lära sig. Han har lyckats hitta en ledarroll som han känner sig bekväm i 

personlighetsmässigt och som fungerar i klassrummet. Hans personliga egenskaper kommer till nytta och 

bidrar tillsammans med hans sätt att lära ut till ett framgångsrikt personligt ledarskap. 

4.2.6. Sammanfattning av Att som ledare förebygga störande beteenden 

Planering framhålls som en viktig del av det förebyggande arbetet med störande beteenden; eleverna ska 

kunna vara sysselsatta under hela lektionstiden och planeringen bör vara tydlig för att inga oklarheter ska 

uppstå. Oklarheter utgör nämligen en risk att eleverna ägnar sig åt störande beteenden istället för 

lektionsarbete. Det läggs vikt vid att ge berömmande ord och uppmuntran för elevers goda prestationer 

och beteenden. En annan aspekt av det förebyggande arbetet som framhävs är elevdelaktighet; lärarna 

menar att det är viktigt att eleverna får delta i beslutsfattanden som rör undervisningen, reflektera över 

eget klassrumsbeteende samt att de har chansen att påverka sin egen utbildning. Flexibilitet framhålls som 

en viktig egenskap i arbetet att individualisera undervisningen och i Lärare 6s klassrum får eleverna själva 

bestämma hur de ska examineras. Ett annat sätt att förebygga störande beteenden är att man som lärare 



39 

 

fångar elevernas uppmärksamhet och motiverar dem. Detta kan göras genom att låta eleverna arbeta med 

intressanta uppgifter, ha en god ämneskunnighet och underhålla den, ha en tydlig koppling mellan 

prestation och mål samt vara personlig i sitt sätt att undervisa.  

4.3. Utbildning i ledarskap och hantering av störande beteenden 

I detta delavsnitt kommer gymnasielärarnas uppfattningar om hur de har lärt sig att leda ett klassrum 

redovisas och analyseras under underrubrikerna a) Lära genom att leda, och b) Skapa förståelse. 

4.3.1. Lära genom att leda 

Lärare 2 känner inte att hon har fått någon utbildning i hur man leder ett klassrum utan har uppfattningen 

att hon bara fick läsa om gamla utdöda pedagoger. Syftet med det förstår hon inte riktigt utan anser att 

tiden kunde ha ägnats åt att läsa om klassrumsledarskap istället. I alla fall känner hon att hon har lärt sig 

av erfarenheten samt fått vissa nyttiga kunskaper genom de psykologikurser hon läste och som har 

kompenserat för de brister lärarutbildningen har. Om detta framhåller hon följande: 

 

”Men lärarutbildningen har nog inte stöttat den biten, kanske praktikuppgifterna som man hade, för då fick man ju reflektera 

över klassrumssituationer å så… men dom var ju aldrig ute å tittade själva å så. Vi hade aldrig nå besök utav lärare som frågade 

hur det var å så utan… helt solo. Nä, det skulle behövas, det tror jag.” – Lärare 2  

 

Ovanstående citat visar att Lärare 2 uppfattar att uppbackningen vad gäller blivande lärares arbete i 

klassrummet inte har varit tillräcklig från lärarutbildningens sida. Hon fick bara chansen att fundera kring 

vad som hände i klassrummet under praktiken, känner hon. Det hon saknade var att få besök av lärare från 

universitetet, det tror hon är viktigt så att de kan få en uppfattning om hur det går på praktiken. Lärare 2 

uttrycker härigenom sitt missnöje med sammankopplingen mellan utbildningen på universitetet och den 

verksamhetsförlagda utbildningen.  

 

Lärare 3 har inte heller fått någon utbildning i klassrumsledarskap men eftersom han inte har fullbordat 

sin utbildning än vet han inte om det området diskuteras senare. Han säger att han har lärt sig utav sin 

erfarenhet av att arbeta i skolan och framhåller följande: 

 

”… ja, man lär sig allt eftersom. Jag tror- det är- vissa moment är ju svåra å lära sig i skolmiljö, alltså när man själv sitter i 

bänken, utan man måste liksom ut å se å uppleva å testa. Eh… å det har jag ju märkt att vissa lärare, dom fixar inte riktigt den 

delen helt å… dom mår inte bra av det, utan dom blir stressade” – Lärare 3 

 

I citatet framställs det att det enligt Lärare 3 finns delar som inte går att lära sig på universitetet eller 

högskolan utan dessa lär man sig i arbetet som lärare. Stegvis lär man sig vad som fungerar och vad som 
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inte fungerar i klassrummet genom den erfarenhet man tillägnar sig av att undervisa, enligt hans 

uppfattning. Om lärare inte klarar av att hantera denna erfarenhetsbaserade aspekt av läraryrket kan det 

leda till ohälsa och ökad stress.  

 

Inte heller Lärare 1, 5 eller 6 ger uttryck för att ha fått någon utbildning i klassrumsledarskap eller 

hantering av störande beteenden. 

4.3.2. Skapa förståelse  

Lärare 4 läste en mycket givande kurs i pedagogik under den tredje terminen som var inriktad på barns 

och ungdomars beteendeproblem och det var mycket fokus på bakgrunden till problemen. Detta 

uppfattade han som mycket positivt eftersom det gav honom en större förståelse för elever med sådana 

problem. Han berättar följande om vad kursen bidrog till: 

 

”… så på så vis så- så tycker jag mig ha ganska bra förståelse för många typer av problem som kan uppkomma, som kan leda 

till störande beteende, så det tycker jag nog ändå var väl förberett. Sen så kanske jag inte minns så mycket så här hands on-

aktiviteter som man fick lära sig, hur man skulle hantera utan det var mer att skapa förståelse då för- för elever som har vissa 

problem.” – Lärare 4  

 

Citatet kan förstås som att kursen hade ett bra innehåll och har kommit Lärare 4 till nytta i hans arbete 

som lärare. Den har gjort honom medveten om de bakomliggande orsakerna till störande elevbeteenden. 

Dock har den inte bidragit med så många konkreta råd om hanteringen av dem. Trots det anser han sig ha 

fått ett bra utbyte av kursen, vilket gör att han har en god förståelse för beteendeproblem och dess 

bakgrund. Att kursen har bidragit med kunskaper som kommer till nytta i arbetslivet visar på att det finns 

en nära koppling mellan utbildning och lärarprofessionen. 

4.3.3. Sammanfattning av Utbildning i ledarskap och hantering av störande beteenden 

Det framkommer att ingen av de intervjuade lärarna har fått någon utbildning i klassrumsledarskap eller 

hantering av störande beteenden som utvecklat färdigheter de kan ha nytta av i lärararbetet. Det är 

yrkesutövningen som har utvecklat dessa färdigheter. En lärare, Lärare 4, berättar emellertid att han har 

läst en givande kurs om barns och ungdomars beteendeproblem och därigenom uppnått en god förståelse. 

Lärare 2 efterfrågar en tätare sammankoppling mellan universitetsförlagd och verksamhetsförlagd 

utbildning, vilket skulle kunna förverkligas genom besök av lärarutbildare ute på fältet. Lärare 3 däremot 

tror att det är svårt att utveckla färdigheter om klassrumsledarskap och störande beteenden inom 

utbildningen utan menar att man lär sig dessa delar i yrkesutövandet.  
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5. Diskussiön 

I detta kapitel kommer de resultat som har framkommit att diskuteras med anknytning till tidigare 

forskning inom ämnet. Då forskning genomförd på gymnasienivå är ytterst begränsad kommer det även 

att anknytas till forskning gjord i grundskolan. Under följande delrubriker kommer resultaten att 

diskuteras: a) Uppfattningar om och hantering av störande beteenden, b) Ledarskapande uppgifter för ett 

kunskapande klassrum, och c) Att lära sig att leda ett klassrum. 

5.1. Uppfattningar om och hantering av störande beteenden 

I följande delavsnitt kommer gymnasielärarnas uppfattningar om störande beteenden och hur de hanterar 

dessa i praktiken att diskuteras under följande underrubriker: a) Prat, b) Mobiltelefoner, c) Sen ankomst, 

d) Undvikande av lektionsarbete, och e) Fysiskt störande beteenden. 

5.1.1. Prat 

I resultaten framkom det att prat är det beteende som flest lärare i förevarande studie uppfattar vara mest 

störande. De olika formerna av prat som uppfattas som störande är prat vid lektionsarbete, prat vid 

genomgångar samt prat när någon annan elev har ordet. Det kan jämföras med resultat från tidigare 

svenska studier i både grundskolan och gymnasiet där lärare sagt att prat är ett vanligt förekommande 

beteende och att det är ett utav de elevbeteenden de stör sig mest på (Granström & Einarsson 1998, 

Samuelsson 2008, Wester 2008). Det är vad Stensmo benämner ett synligt störande beteende, vilket 

riskerar att störa i betydligt större omfattning än ett osynligt beteende (Stensmo 2008). Lärarnas 

förklaringar ligger helt i linje med detta faktum; några av de intervjuade lärarna i denna studie förklarar 

sin uppfattning med att prat kan ha en mycket störande inverkan och skada andra elevers arbetsro samt 

lärarens undervisning. Att prata och därigenom störa andras arbetsro eller lärarens genomgång kan således 

tolkas som ett allmänt förekommande problem som i olika grad stör undervisningen. För läraren kan det 

uppfattas som ett tecken på att eleven inte lyssnar och är uppmärksam på vad läraren pratar om under en 

genomgång. På samma sätt som det klassas som ett arbetsmiljöproblem i lärarnas klassrum i Westers 

studie (Wester 2008) kan det sägas vara det i de klassrum som gymnasielärarna i denna studie är 

verksamma i. 

 

Att elever pratar medan en annan elev har ordet i Lärare 6s klassrum kan direkt kopplas till brist på 

respekt och hyfs därför att det strider mot den norm han och sina elever har om hur elever ska bete sig mot 

varandra. Följaktligen uppfattas det som mycket allvarligt om elever bryter mot denna norm. Denna norm 

liknar den som gäller i de klassrum Wester studerade, nämligen att alla ska få chansen att säga sitt utan att 

bli avbrutna (Wester 2008). Trots att det teoretiskt sett torde betraktas som en självklarhet av alla elever 
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görs avvikelser från denna norm i praktiken. Det är därför lärarens ansvar från allra första stund att med 

bestämhet påpeka att det inte är acceptabelt och vara sträng de gånger beteendet tas i uttryck. Lärare i 

dagens skola har följaktligen det övergripande ansvaret att fördela ordet rättvist i klassrummet och se till 

att alla elever blir lyssnade på. 

 

Tillsägelser är vanligast att lärare i denna studie använder när de försöker få en elev att upphöra med sitt 

störande prat. Det var även vanligast bland de lärare som deltog i Westers studie (Wester 2008), medan 

Samuelsson skiljer mellan uppmaningar och tillrättavisningar varav uppmaningar var vanligast 

(Samuelsson 2008). Huruvida lärarna i förevarande studie använde uppmaningar oftare än 

tillrättavisningar går inte att uttala sig om då det i intervjuerna inte gjordes någon åtskillnad mellan dessa 

sätt att hantera prat på. Det som dock kan konstateras vara gemensamt för de flesta lärarna i nämnda tre 

studier är att de sa åt elever som störde genom att prata att sluta med det och/eller att återgå till 

lektionsarbetet. En uppmaning om att sänka ljudnivån kunde också ges (Samuelsson 2008, Wester 2008). 

Gymnasielärarna i denna studie som uppfattar prat som ett av de beteenden som stör mest behöver oftast 

ge mer än en tillsägelse under en lektion och det är inte säkert att det hjälper hur många tillsägelser som 

än ges. Samtidigt som det är den vanligaste metoden att hantera störande prat på är det således den minst 

effektiva. Elever fortsätter att prata ändå och lärarens frustration tenderar att växa. Även resultatet av 

Westers studie visar att lärarnas tillsägelser i princip inte har någon effekt, men trots det använder lärarna 

det. De menar att de inte har tillgång till sanktioner när det inte hjälper att säga till störande elever (Wester 

2008). Det är rimligt att anta att gymnasielärarna i förevarande studie känner på liknande sätt, även fast de 

inte ger uttryck för det i intervjuerna.  

 

Att tillsägelser inte har så stor effekt kan bero på flera faktorer, t.ex. att läraren inte har tillräcklig 

auktoritet eller säger till på fel sätt så det upplevs som anklagande, men även faktorer som ligger utanför 

läraren själv. Det kan vara elevernas dagsform vilken är väldigt svår för läraren att påverka. Då eleverna 

inte klarar av att lyda tillsägelser från läraren vid sådana tillfällen krävs det att läraren använder andra sätt 

att hantera prat på. Ett sätt kan vara som Lärare 2 och 6 brukar göra, nämligen att tystna mot eleverna. Det 

kan vara effektivare många gånger, kanske för att lärarens tystnad står i större kontrast till elevers prat än 

vad tillsägelser gör. De märker att det ”händer” något i klassrummet som de bör uppmärksamma, därav 

tystnar de. Att tystna är heller inte lika vanligt som att ge tillsägelser bland lärarna i Samuelssons och 

Westers studie (Samuelsson 2008, Wester 2008), vilket överensstämmer med gymnasielärarnas hantering 

i denna studie. Av den anledningen kan det vara så att genom tystnad visar läraren tydligare att denne 

menar allvar utan att provocera eleverna, något som skulle vara en risk vid alltför stränga och högröstade 

tillsägelser. Genom att vara tyst mot eleverna visar dessutom läraren i praktiken på ett föredömligt 

beteende i klassrummet. 
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Lärare 5 och Lärare 6 använder sig av en kombination av verbala och icke-verbala sätt att hantera prat på 

(Samuelsson 2008). Lärare 5s sätt att vidröra eleven kan tolkas som ett sätt att meddela till eleven att hon 

menar allvar. Det kan också vara mer effektivt då även detta icke-verbala sätt kan sägas stå i kontrast till 

elevers prat. Emellertid kan användning av vidröring utgöra en risk eftersom kroppen är väldigt personlig. 

Läraren bör vara säker på att det inte upplevs som obehagligt för eleven eller att läraren har överskridit en 

gräns. I Samuelssons studie visade det sig att det inte var så vanligt att lärare vidrörde elever (Samuelsson 

2008), kanske just av anledningen att det finns en viss osäkerhet bland lärare om det accepteras eller inte.  

 

Lärare 6 var den gymnasielärare i denna studie som i störst mån kombinerade olika sätt att hantera 

störande prat och andra ljud. Förutom tillsägelser använde han sig av några av de icke-verbala åtgärder 

som förekom hos lärarna i Samuelssons studie (Samuelsson 2008), nämligen gester, närvara vid elever, 

tystna mot elever och titta på elever. Han använde sig alltid av en kombination av minst två av ovan 

nämnda åtgärder och när elever pratade på ett sätt som störde under lektionsarbete och genomgångar 

använde han sig i stort sett av enbart icke-verbala sådana. När det handlar om prat när en annan elev har 

ordet kombinerar han en tillsägelse i form av en uppmaning med en gest, d.v.s. en verbal och en icke-

verbal åtgärd (Samuelsson 2008). Genom att han använder fler än bara en åtgärd samtidigt vid 

hanteringen av prat och ljud gör han det tydligare för eleverna att det inte är ett beteende som accepteras i 

hans klassrum. Att kombinera verbala och icke-verbala åtgärder kan visa sig vara mer effektivt eftersom 

eleverna då uppmärksammas genom olika sinnen; de både hör och ser på Lärare 6s kropp/ansiktsuttryck 

att han menar allvar. 

5.1.2. Mobiltelefoner 

Att elever använder sina mobiltelefoner under lektionstid förekommer i alla sex gymnasielärares 

klassrum, samtidigt är det bara Lärare 1 och Lärare 6 som uppfattar det som ett utav de två mest störande 

beteendena. En förklaring till det kan vara att mobiltelefonanvändning stör oftast inte andra elever i så stor 

utsträckning att det förstör arbetsron. Däremot riskerar användandet av mobiltelefoner i hög grad att 

inverka negativt på lärarens undervisning och eventuellt pågående genomgång samt på den enskilde 

elevens lektionsarbete. Detta beteende kategoriseras av Wester som lek utan våldsamma inslag och kunde 

observeras likväl i de klassrummen som de lärare hon intervjuade var verksamma i (Wester 2008). Det är 

således ett störande beteende som förekommer både bland elever i grundskolan och på gymnasiet. 

Eftersom sättet Lärare 1 hanterar mobiltelefonanvändning på, med tillsägelser, inte har någon effekt 

fortgår beteendet. Störningsgraden blir bara högre och hennes frustration antas bara växa. Hon har fastnat 

i ett och samma hjulspår och tycks vara ganska uppgiven, något som märks på att hon beskriver sin 

hantering som tjat. På grund av hennes stränga inställning till mobiltelefonerna och elevernas oförmåga att 
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följa regeln läggs mycket av hennes energi på hantering av detta beteende. Det skulle kunna beskrivas 

som en konflikt mellan henne och eleverna som aldrig får någon lösning. Att reflektera över hur hon 

skulle kunna angripa problemet på ett annat sätt skulle vara en möjlighet till en lösning på denna konflikt. 

 

På samma sätt som i Lärare 1s klassrum har Lärare 6 och hans elever olika syn på 

mobiltelefonanvändning. Även han använder tillsägelser för att hantera beteendet men skillnaden är att ju 

längre in på läsåret de kommer desto färre tillsägelser behöver han ge. Tack vare den auktoritet han har 

byggt upp tycks han inte ha särskilt stora svårigheter med att vinna elevernas respekt för regeln om 

mobiltelefonanvändning. Det handlar då mer om att försöka implementera rutiner hos eleverna som 

fungerar i praktiken, vilket kan ta lite tid. När rutinerna till slut fungerar behöver han inte ödsla tid och 

energi på tillsägelser. Den andra anledningen till att regeln följs så pass bra torde vara att han tillsammans 

med eleverna har kommit överens om ett undantag från regeln. Den grundläggande s.k. konflikten, att 

eleverna vill använda mobiltelefonen och han vill inte att de gör det under lektionstid, går inte att lösa 

genom att övertala den ena eller andra parten. Han har därigenom hittat en lösning som accepteras av och 

fungerar för alla parter. 

5.1.3. Sen ankomst 

Endast Lärare 1 och Lärare 2 är av uppfattningen att sen ankomst är ett utav de två beteenden som stör 

mest, något som kan tolkas som att sen ankomst sällan är störande. Detta kan jämföras med resultatet i 

Granström och Einarssons studie, nämligen att sen ankomst är vanligt förekommande men det är inte ofta 

beteendet i sig är störande (Granström & Einarsson 1998). Enligt Lärare 1s och Lärare 2s utsagor kan det 

vara väldigt störande vissa gånger, särskilt under genomgångar. Störningsgraden beror alltså på i hur hög 

grad eleven stör genom sitt beteende vid sen ankomst och hur hög risken är att den pågående 

lektionsaktiviteten avbryts när sen ankomst inträffar. Allt ifrån att inte alls utgöra ett störande moment kan 

det bli mycket störande i undervisningen. Lärarna som deltog i Westers studie hade inte så mycket 

problem med sen ankomst och lade inte heller ner mycket tid på att hantera det. En notering görs och 

sedan hanteras ärendet genom kontakt med den berörde eleven och dennes föräldrar (Wester 2008).  

Lärare 6 har genom sitt sätt att hantera sen ankomst på insett att det alltid kommer att finnas elever som 

kommer för sent till hans lektioner. Lappen som de får plocka och signera vid sen ankomst fungerar som 

en klassrumsrutin och självhantering av beteendet i den situation det uppkommer vilket gör att Lärare 6 

inte själv behöver hantera det där och då. Momentet att skriva sitt namn på en lapp gör att eventuella 

konflikter undviks eftersom det är tyst handling och eleverna accepterar, rent utav tycker om, detta sätt att 

hantera beteendet på. Istället för att behöva ta tag i konflikter som kan riskera att uppstå och ta upp tid kan 

fullt fokus läggas på lektionsaktiviteterna. På liknande sätt som av lärarna i Westers (2008) studie 
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hanteras beteendet vid ett senare skede genom att lärarna ger information om det till den berörde elevens 

föräldrar. 

5.1.4. Undvikande av arbete 

Lärare 4 uppfattar det som mycket störande när elever undviker att utföra lektionsarbete. Eftersom det 

enligt Stensmos kategorisering är ett osynligt störande beteende riskerar inte andra elever i samma 

utsträckning att påverkas negativt (Stensmo 2008). Det kan däremot få allvarliga konsekvenser för den 

enskilde elevens studier. Elever som inte gör det de ska under lektionstid utan bara kommer till lektionen 

på ren rutin, som Lärare 4 uttrycker det, är mycket vanligt att lärare uppfattar som störande. Det visar 

resultatet av Granström och Einarssons studie med gymnasielärare där undvikande av arbete var ett av de 

beteenden som var mest störande (Granström & Einarsson 1998). Samuelssons studie visar på liknande 

resultat; att elever inte arbetade nog flitigt på lektionerna var ett av de beteenden som störde år 7-lärarna 

mest (Samuelsson 2008). Möjligtvis skulle beteendet vara mindre vanligt om eleverna inte riskerade att få 

sitt studiebidrag indraget vid för hög frånvaro. Att elever kommer till lektionen utan att uppvisa någon 

som helst vilja att utföra det förelagda lektionsarbetet kan innebära stora svårigheter för läraren att hantera 

beteendet på plats. Som Lärare 4 framhåller får man istället försöka förebygga denna typ av störande 

beteende genom att t.ex. planera uppgifter som aktiverar eleverna lektionen ut. För att veta vilka åtgärder 

som måste tas i hanteringen och förebyggandet av det störande beteendet bör läraren reflektera över 

orsakerna till elevens beteende.   

5.1.5. Fysiska störande beteenden 

Lärare 3 och Lärare 5 berättar att diverse fysiska störande beteenden förekommer på deras lektioner, 

vilket de uppfattar som ett utav de två beteenden som stör mest. Brottningar, som Lärare 3 uppfattar som 

ett av de två beteendena som stör mest, förekommer även i de klassrum som Wester (2008) har observerat 

och hon benämner beteendet våldsam lek. Bland pojkar förekommer det betydligt oftare än bland flickor 

och hon menar att det är ett manligt sätt att visa vänskap. Det är en del av ”varandet och görandet av 

maskulin identitet”(Wester 2008:126). Enligt lärarna själva är den våldsamma leken mellan pojkar inget 

att uppfatta som något negativt eftersom det bara kan se våldsamt ut (Wester 2008). Detta 

överensstämmer med Lärare 3s resonemang kring brottningar, att det är sådant beteende pojkar håller på 

med. Att han dessutom förklarar beteendet med att de har för mycket energi tyder också på att läraren har 

en viss förståelse för beteendet. Det ses således inte som något allvarligt men eftersom det stör måste det 

hanteras på något sätt. Att låta elever som brottas ta rast förmedlar att han på sätt och vis accepterar denna 

s.k. maskulina umgängesform i skolan, under förutsättning att det inte stör andra elever i klassrummet. 

 

Det fysiska störande beteendet att kasta mackor och snus i klassrummet uppfattar Lärare 5 som ett utav de 

mest störande beteendena. Att det är så pass störande beror sannolikt på att det är ett mycket distraherande 
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moment i undervisningen, särskilt för läraren under en genomgång men även andra elever. Dessutom 

bryter det förmodligen i många fall grovt mot normen om hur elever och lärare ska bete sig mot varandra i 

klassrummet och i skolan överhuvudtaget, särskilt som det i detta fall handlar om att kasta mat och snus. 

Lärare 5 har följaktligen inte vunnit auktoritet och tillräcklig respekt från eleverna. Wester kategoriserar 

denna typ av störande beteende som lek i ett samspel mellan elever (Wester 2008). De lärare som deltog i 

studien hanterar beteendet på så sätt att de säger åt eleven att upphöra med det. Detta berättar även Lärare 

5 att hon brukar göra och hon kan även gå fram och vidröra eleverna. Att hon kombinerar en verbal och 

en icke-verbal åtgärd (Samuelsson 2008) kan göra hanteringen mer effektiv men eftersom hon saknar 

auktoritet blir det sannolikt ingen varaktig förändring av beteendet.  

5.1.6. Enskilt samtal med störande elever 

Ovanstående beskrivning av lärares olika sätt att hantera störande beteenden på har jag valt att kalla nivå 

1. När förrådet med olika sätt att hantera ett visst beteende på i klassrumssituationer är uttömt och 

beteendet fortgår går Lärare 1, 2 och 4 vidare till vad som kan kallas nivå 2. Detta innebär att ett mer 

distinkt ingripande görs mot den enskilde eleven genom att det förs en dialog om det störande beteendet 

utanför klassrummet. Förutsättningarna för att samtalet ska leda till en positiv förändring hos eleven är att 

relationen mellan läraren och eleven är god, att eleven förstår att den har betett sig olämpligt och att det 

stör. Ytterligare en förutsättning, enligt Lärare 1, är att eleverna som är kvar i klassrummet ska kunna 

bedriva ett självständigt arbete och är sysselsatta med uppgifterna de har fått. En av de deltagande lärarna 

i Westers studie ger också uttryck åt detta, att det är ett sätt att hantera störande beteenden på som 

fungerar i hans klassrum men det krävs att det inte stjäl övriga elevers tid (Wester 2008). Det ställs 

således förhöjda krav på alla elever och om dessa inte levs upp till kommer inte metoden vara så effektiv 

som den avser att vara. Innan nivå 2 tillämpas i form av denna typ av dialog bör läraren alltså ställa sig 

frågan om vinsterna blir större än insatsen. När inget på nivå 1 hjälper för att få eleven att ändra på sitt 

beteende kan det vara läge att ingripa.  

5.1.7. Utvisning 

Om elevens störande beteende fortsätter att uppvisas efter tillämpning av nivå 2 kan läraren trappa upp 

insatsen och gå vidare till nivå 3, vilket här betyder att läraren utvisar eleven från klassrummet. Då det är 

en domineringsstrategi i form av ett straff (Denscombe 2012) och den störande eleven exkluderas från 

undervisning istället för att läraren och eleven hittar en lösning, bör den inte användas om det inte är 

absolut nödvändigt. Som Lärare 1 säger ska det ha gått så långt att det inte längre går att bedriva 

undervisning p.g.a. att en viss elev stör i särskilt stor omfattning. Den möjlighet som finns att föra ärendet 

vidare till rektorn som får hålla ett samtal med eleven framhåller även tre lärare i Westers studie att de har 

(Wester 2008). På så vis behöver själva utvisningen inte bara utgöra ett straff utan möjlighet till 

uppföljning finns. Oavsett om ärendet förs vidare till rektorn eller inte bör i alla fall någon slags 
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uppföljning ske. Redan vid verkställandet av utvisningen bör läraren göra eleven medveten om orsakerna 

till beslutet om det inte framgår av situationen i sig. Det har hänt att Lärare 1, 3 och 6 har utvisat elever 

vilket de förklarar med att det inte gick att ha kvar dem i klassrummet eftersom de betedde sig på ett högst 

oacceptabelt sätt eller det var omöjligt att undervisa. Den utvisningen som gällde en elev i Lärare 6s 

klassrum belyser hans åsikt om den respektlöshet den störande eleven hade mot honom och de andra 

eleverna. Genom detta sätt att hantera beteendet på tydliggör han för eleven att hennes beteende, både att 

hon tittade på ett klipp i datorn och att hon inte upphörde att störa när hon blev tillsagd, hade gått överstyr 

och inte hörde hemma i klassrumsmiljön.  

5.2. Ledarskapande uppgifter för ett kunskapande klassrum 

I detta delavsnitt kommer det diskuteras hur gymnasielärarna i denna studie arbetar med att förebygga 

störande beteenden i sin undervisning. Den centrala utgångspunkten för diskussionen är Stensmos (2008) 

modell i vilken 1) Planering, 2) Kontroll, 3) Motivation, 4) Gruppering, och 5) Individualisering ingår. 

Resultaten från denna studie kommer att ställas upp mot Stensmos teori. Följande underrubriker kommer 

att belysas: a) Organisering, b) Fokus på det positiva, c) Elevdelaktighet och ansvarstagande, d) 

Anpassning efter individen, och e) Fånga uppmärksamheten och motivera eleverna. 

5.2.1. Organisering 

Lärare 1, 4 och 5 framhäver vikten av att ha en gedigen planering för sina lektioner, det är det som det 

förebyggande arbetet främst handlar om, menar de. Detta ligger helt i linje med vad Stensmo hävdar, 

nämligen att planeringsuppgiften är grundstenen som de andra uppgifterna vilar på (Stensmo 2008). En 

välplanerad undervisning ses med andra ord som en grundläggande förutsättning för att lektionsarbetet 

ska fungera och för att det inte ska uppstå luckor. Gemensamt för Lärare 1, 4 och 5 är att de alla tre 

arbetar med vad Stensmo kallar för processfokuserad planering (Stensmo 2008); de tänker på hur 

elevaktiviteten kan maximeras och luckor och missförstånd, som utgör möjligheter till störande 

beteenden, undvikas på lektionerna.   

5.2.2. Fokus på det positiva 

Lärare 1 berättar att enligt hennes uppfattning är tilldelning av beröm en viktig del av det förebyggande 

arbetet. Det är en del av Motivations-uppgiften (Stensmo 2008). Lärare 1s resonemang kan jämföras med 

resultatet av Westers studie där det framkom att flera av lärarna anser att eleverna behöver få mer beröm 

eftersom det har en positiv inverkan på deras prestationer, motivation till studierna och självkänsla. 

Verkligheten överensstämde till viss del med deras resonemang; elever fick till största delen beröm när de 

hade arbetat och arbetade bra på lektionstid samt när de uppvisade kunskaper de hade tillägnat sig (Wester 

2008). Både Lärare 1 och lärarna i Westers studie ger således beröm för elevernas prestationer vilket de 

talar väldigt positivt om. De positiva effekterna som mer detaljerat betonas av lärarna i Westers studie 
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handlar dels om elevernas arbete, dels om deras personligheter. Om elevernas motivation och självkänsla 

höjs torde det leda till att de arbetar mer med förelagda uppgifter och ägnar sig mindre åt störande 

beteenden. Detta stödjer Lärare 1s tes om hur viktigt beröm är i det förebyggande arbetet.  

 

Genom Lärare 6s sätt att hantera klassrumsmiljön undviker han att använda sig av de 

domineringsstrategier som Denscombe tar upp, istället utövar han vad som kan liknas vid ko-

opteringsstrategier kombinerade med classroom management-strategier (Denscombe 2012). Det innebär 

att han är vänlig mot den störande eleven och utövar kontroll på ett icke-auktoritärt sätt för att upprätthålla 

ordningen i klassrummet.       

5.2.3. Elevdelaktighet och ansvarstagande 

Att eleverna känner sig delaktiga i utformningen av sin utbildning är en viktig faktor enligt Lärare 1, 4 

och 6. Detta ingår i arbetet med att motivera eleverna (Stensmo 2008). Att Lärare 1 har hög 

elevdelaktighet, diskuterar med eleverna och löser uppkomna problem tillsammans med dem visar tydligt 

på att hon använder Denscombes ko-opteringsstrategier (Denscombe 2012). På detta sätt är hon en 

demokratisk ledare i klassrummet, som hon beskriver sig själv. Hon kan dock behöva använda vissa 

auktoritära metoder ibland då den demokratiska ledarstilen inte alltid fungerar för att lösa problem; det är 

vid tillfällen då elevernas delaktighet inte leder till ett bra beslut. Det blir då nödvändigt att hon som 

ledare rycker in och fattar beslut. Genom att hon är demokratisk i en så hög utsträckning som det är 

möjligt kan det inte ses som att hon utnyttjar sin maktposition; hon berövar inte eleverna makten utan 

utövar makten på egen hand när eleverna inte klarar av det. Det är ett sätt att uttrycka ett ledarskap som 

visar på ett gott ansvarstagande för beslut som rör eleverna.  

 

Lärare 6 betonar att inte bara han utan även eleverna har i uppgift att få alla att känna sig delaktiga i 

klassrumsmiljön. Det innebär att han anser att eleverna inte bara har ansvar för sig själva utan samtidigt 

har de ett socialt ansvar som handlar om att värna om sina medmänniskors rättigheter. Detta visar att hans 

synsätt är av kollektivistisk natur, han lägger vikt vid god kamratanda och samarbete för att skapa en 

lärorik och vänlig klassrumsatmosfär. I ett samhälle som har utvecklats till att bli alltmer individualistiskt 

tar han fasta på värden som handlar om att bry sig om sina medmänniskor och bete sig hänsynsfullt mot 

gruppen. Han vet värdet av positiva sociala relationer till varandra, vilket i Karlbergs utvärdering av Skol-

Komet visade sig vara betydelsefullt vid förebyggande arbete med störande beteenden (Karlberg 2011). 

 

Lärare 1 lägger stor vikt vid att tidigt försöka lära eleverna att ta eget ansvar genom att berätta om vilka 

följder brist på ansvarstagande kan få. Hon medvetandegör eleverna på så vis om vad det innebär att vara 

vuxen och uppmanar dem att ta ansvar för utvecklingen mot att bli det. Detta anknyter till att lära eleverna 
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att ha kontroll över sitt eget lärande och beteende. Detta ingår enligt Stensmo i Kontroll-uppgiften 

(Stensmo 2008).  

5.2.4. Anpassning efter individen 

Som lärare kan man inte hålla för hårt fast vid sina principer, det krävs att man är flexibel och anpassar sig 

till elevernas individuella nivå, menar Lärare 2 och Lärare 3. Detta överensstämmer direkt med 

Individualiserings-uppgiften i Stensmos modell (Stensmo 2008). Att vara flexibel hänger tätt samman 

med förmågan att individualisera tid, innehåll och arbetsformer. Utgångspunkten för denna uppgift är 

elevernas behov där läraren ger utrymme för flexibilitet och inte en vision om att klassrumsarbetet ska se 

ut på ett visst sätt enligt bestämda principer. Flexibilitet bör vara lärarens ledord i den preaktiva 

planeringen men även i den interaktiva planeringen där mötet med eleverna äger rum. Genom att vara 

flexibel upprätthåller man goda relationer med sina elever och, som Lärare 2 framhåller, slipper ta emot 

massa klagomål och må dåligt. På så vis förebygger läraren konflikter och därmed även störande 

beteenden.  

 

Lärare 3 framhäver vikten av att vara lyhörd, vilket är en egenskap som krävs i läraryrket för att kunna 

individanpassa undervisningen. Brist på lyhördhet utgör en risk för att goda relationer med sina elever 

förhindras, att lektionsarbetet inte blir utfört p.g.a. icke individanpassade uppgifter och därigenom att 

eleverna ägnar sig åt störande beteenden istället. Lärare 6 visar, genom den enkät han låter sina elever 

svara på, inte bara en lyhördhet till elevernas individuella behov och önskningar utan även en tydlig vilja 

och förmåga att vara flexibel. Han visar att han är mån om elevernas framgång i studierna. Det kan 

emellertid finnas risker med att i så stor utsträckning tillmötesgå elevernas egna viljor när det gäller 

arbetssätt och examinationsformer. Eleverna riskerar att inte utveckla kunskaper och färdigheter som de 

senare i livet kan ha nytta av, som att våga och kunna framföra sina åsikter i grupp och att med god 

förmåga behärska olika examinationsformer vid studier på högskolenivå. 

5.2.5. Fånga uppmärksamheten och motivera eleverna 

Att ha intressanta uppgifter, god ämneskunnighet, en tydlig koppling mellan prestation och mål samt 

personliga berättelser och exempel i sin undervisning nämns av lärarna som olika sätt att motivera sina 

elever. Det är alltså de delar av Motivations-uppgiften som Stensmo benämner Behov och Mål (Stensmo 

2008) som gymnasielärarna i denna studie tar upp som viktiga aspekter i arbetet med att motivera 

eleverna. Lärare 2 visar att hon har god kunskap om elevernas behov, d.v.s. vilka intressen de har, genom 

att fånga upp dessa i undervisningen. Ett beteende som inte är förenligt med effektivt lektionsarbete, 

trötthet, vänder hon till något positivt både för elevernas och för sin egen del. Genom att hon hittade ett 

sätt att motivera eleverna och därmed uppfyllde deras behov lyckades hon även med uppgiften att få dem 

att känna att målen var ”värdefulla, angelägna och möjliga att nå med rimlig ansträngning”(Stensmo 
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2008:43). Eftersom elevernas intresse redan var inkluderat i uppgiften krävde Lärare 2 och den uppgift 

hon hade utformat bara att eleverna ansträngde sig måttligt. Den effekt denna uppgift som anknöt till 

elevernas intresse hade på lektionsarbetet tydliggör hur viktigt det är att lärare visar en genuin vilja att 

skapa goda relationer med sina elever och lära känna dem som de personer de är. På så vis finns det stora 

möjligheter att hitta verktyg som kan användas i det förebyggande arbetet med störande beteenden. 

 

Att som Lärare 4 ha god ämneskunskap och vara uppdaterad med ny kunskap på ämnesområdet är 

värdefullt vid planeringen av Motivations-uppgiften. Ur sin kunskapsbank kan man då plocka många 

idéer, och förutsatt att man har en god kännedom om elevernas intressen kan idéerna omsättas till 

motiverande uppgifter i praktiken. Detta lyckas Lärare 4 med i sin undervisning vilket visar på att han 

utnyttjar sin ämneskompetens väl i planeringen av lektioner. Genom att han är en motiverande och 

inspirerande lärare i klassrummet kan han få, precis som Lärare 2, eleverna att känna att målen är 

relevanta och värda att kämpa för att uppnå.  

 

Lärare 6s ämneskompetens, hans personliga historier och hans tydliga fokus på målen utgör vad som kan 

kallas för strategier inom Lärare 6s motivationsarbete som i kombination med varandra täcker de två 

frågorna som rör ”Behov” och ”Mål” som Stensmo (2008) behandlar. Behoven blir uppfyllda då han med 

hjälp av sina personliga berättelser lyckas väcka elevernas intressen. När han tydliggör målen för eleverna 

och kopplar dessa till prestationer motiverar han dem samtidigt till att anstränga sig för att nå målen. Han 

förmedlar sin övertygelse om att eleverna kan uppnå högsta betyg om de bara anstränger sig tillräckligt 

mycket. Detta kan inte endast visa sig ha goda effekter på motivationen utan även på elevernas 

självförtroende.    

5.3. Att lära sig att leda ett klassrum 

Klassrumsledarskap och beteendeproblem bland barn och ungdomar är inga prioriterade delar i de 

intervjuade lärarnas utbildningar, endast en lärare har fått viss utbildning i det sistnämnda området. 

Eftersom det samtidigt är två viktiga och nästintill ständigt närvarande delar av lärares vardag behövs det 

en ändring på det. Lärarstudenter behöver bli bättre utrustade inför sitt kommande yrkesliv för att kunna 

handskas med dessa delar av lärararbetet.  

 

Lärare 2 efterfrågar en bättre anknytning mellan universitetsförlagd och verksamhetsförlagd utbildning, 

exempelvis genom att utbildare på universitetet visar ett större intresse för hur det går för studenterna 

under VFU:n. Detta skulle kunna ske på olika sätt; utöver besök av utbildare från lärarprogrammet skulle 

studenterna kunna få möjlighet att utveckla kunskap om klassrumsledarskap inom didaktiken genom de 

olika arbetssätt Brophy (1988) lyfter fram. Användning av simuleringsövningar, case och conceptual 
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change teaching samt inlärning av action systems skulle kunna bidra till en mer verklighetsförankrad 

undervisning och till att studenterna utrustades bättre inför sitt framtida yrkesverksamma liv (Brophy 

1988). Detta skulle i ett bredare perspektiv kunna vara ett steg i arbetet med att höja kvaliteten på 

lärarutbildningen.  

 

Till skillnad från Lärare 2, som ger uttryck för möjligheter att skapa en bättre verklighetsförankring på 

lärarutbildningen, ser inte Lärare 3 hur utbildningen skulle kunna bli bättre på att förmedla kunskaper om 

klassrumsledarskap. Paralleller kan dras till Lärare 4s uttalande om sin utbildning, där han trots att han 

inte fick handfasta råd om hur man hanterar beteendeproblem i praktiken ändå är nöjd med den 

medvetenheten han uppnådde i en kurs. Detta visar på att det är möjligt att tillägna sig vissa kunskaper 

inom detta område i utbildningen. Liksom Lärare 3 framhäver Lärare 4 samtidigt att lärandet sker genom 

den praktiska yrkesutövningen och att man på så vis förbättrar sina kunskaper. På grund av att ingen 

lärare i förevarande studie inom sin utbildning anser sig ha fått tillräckliga kunskaper och färdigheter i hur 

de hanterar klassrummets sociala dimensioner får de alla stödja sig på vad som kallas för Hidden 

Pedagogy, en gömd pedagogik (Denscombe 2012). Det är således den erfarenhet som de har tillägnat sig 

men som inte har gjorts explicit som de har att förlita sig på. 
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6. Slutsåtser öch förtsått förskning 

I detta kapitel kommer följande delavsnitt att presenteras: a) Slutsatser, och b) Förslag till fortsatt 

forskning. 

6.1. Slutsatser 

En del av syftet med förevarande studie har varit att fördjupa min förståelse rörande gymnasielärares 

uppfattningar om störande elevbeteenden i klassrummet och förstå hur de hanterar dessa. Jag anser mig ha 

fått svar på de frågeställningar som berör den delen. Uppfattningarna om vilka två beteenden som stör 

lärarna mest har visat sig vara liknande på så sätt att fem av sex delar uppfattningen om att prat, i de olika 

former de nämner, är ett mycket undervisningsstörande beteende. Att det är så störande beror på dess 

stora risk att det kan orsaka avbrott i lärarens genomgång och leda till mindre effektivt lektionsarbete eller 

att det inte blir utfört. Det finns uppenbara svårigheter i hanteringen av beteendet genom att de sätt lärarna 

hanterar det på inte har någon vidare effekt. Vad beträffar användning av mobiltelefon av gymnasieelever 

är det ett beteende som lärare i dagens moderna samhälle måste hitta sätt att hantera. Det föreligger en 

konflikt mellan elevernas intresse av att hålla sig uppdaterade och socialisera genom sociala medier och 

lärarnas intresse av en undervisning utan störande moment. Att framarbeta tydliga regler som bygger på 

förståelse och respekt för båda parter ter sig därför nödvändigt. Detta kan vara lämpligt att även göra 

avseende sen ankomst för att minimera beteendets störningsgrad. En möjlig konflikt kan just bestå i att 

elever har godtagbara ursäkter för att vara sena och läraren blir störd i sin genomgång. För att undvika att 

en sådan konflikt blossar upp när beteendet tas i uttryck kan det hjälpa att det finns tydliga regler som 

förstås och respekteras av parterna. När det handlar om beteendet undvikande av arbete visar det sig att 

läraren står handfallen inför hanteringen av det på lektionen där det förekommer. Därför är det viktigt att 

läraren fokuserar på att arbeta mycket förebyggande. 

 

En annan del av syftet var att förstå hur gymnasielärarna förebygger störande elevbeteenden i arbetet. 

Lärarnas sätt att arbeta förebyggande visar sig vara väldigt snarlika och korrelerar väl med de fem 

uppgifter som Stensmo framhåller att lärare har. Den enda av de fem uppgifter som inte framkommer av 

lärarnas svar är Grupperings-uppgiften. Att organisera verksamheten i klassrummet motsvaras av 

Planerings-uppgiften; det krävs en genomtänkt och tydlig planering för att det ska fungera. Minsta 

tveksamhet från elevernas sida för vad som ska göras och luckor som inte har förutsetts av läraren innan 

utgör grogrunder för störande beteenden. Att ge beröm för prestationer och beteenden är betydelsefullt 

både studiemässigt och personlighetsmässigt, det framkommer att lärare bör ge mer beröm till elever då 

det kan ha goda effekter på motivationen. Elevdelaktighet och att elever lär sig ta ansvar är andra viktiga 
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delar i det förebyggande arbetet, liksom att läraren är lyhörd och flexibel för att kunna individanpassa 

undervisningen. Dessutom måste läraren kunna vara inspirerande i sin ledarroll och kunna väcka 

elevernas intressen.  

 

Till sist var det även en del av syftet att förstå hur gymnasielärarna har fått kunskap om hantering av 

störande beteenden och klassrumsledarskap. Att ingen gav uttryck åt att ha fått användbar kunskap inom 

lärarutbildningen är en klar anledning till att kvalitén på den kan behöva förbättras. Emellertid kanske det 

inte är möjligt att lära sig allt som en lärare behöver kunna under sin utbildning eftersom verkligheten är 

så komplex och oförutsägbar i många avseenden. Gemensamt för klassrumsledarskap och hanteringen av 

beteendeproblem är ju att uppgifterna omfattas av sociala dimensioner, de bygger på de sociala relationer 

man har med sina elever som är dynamiska till sin karaktär. De specifika situationerna avgör hur problem 

ska hanteras. För att ha viss beredskap inför att leda ett klassrum och hantera störande beteenden på ett 

fungerande sätt kan det dock hjälpa mycket att ha en repertoar bestående av olika medel att använda. Det 

är en medvetenhet om vilka medel som finns tillgängliga som lärarstudenter bör utveckla. Denna 

medvetenhet torde mest effektivt utvecklas under den verksamhetsförlagda utbildningen, men att samtala 

om dem på universitetet kan även vara nyttigt. Lärarutbildningen bör förmedla vikten av att studenterna 

lär sig att använda dessa medel under VFU:n.      

6.2. Förslag till fortsatt forskning 

Då resultaten av min studie visar att störande beteenden av olika slag är ett vanligt fenomen på gymnasiet 

och till viss del har likheter med detsamma i grundskolan, skulle det vara intressant att genomföra en 

jämförande studie mellan grundskolan och gymnasiet. Det som kan konstateras vara gemensamt för 

stadierna är att prat är ett vanligt förekommande beteende både i grundskolan, vilket Samuelssons (2008) 

och Westers (2008) studie visar, och på gymnasiet, vilket Granströms och Einarssons (1998) studie vittnar 

om liksom min egen. Skillnaderna mellan stadierna klarläggs dock inte i förevarande studie, därför skulle 

det vara intressant om det i framtiden koncentrerades på att studera detta, men även andra likheter. Att 

jämföra hur lärare för elever i yngre åldrar och lärare för äldre elever hanterar störande beteenden kan 

därtill vara intressant.  

I förevarande studie framkommer det att gymnasielärare har liknande uppfattningar om störande 

beteenden men de skiljer sig åt på vissa punkter. Resultatet skulle kunna se annorlunda ut om 

uppfattningar om störande beteenden och hur de hanteras studerades genom att intervjua föräldrar till 

elever. På så vis skulle kunskap och förståelse om utomståendes perspektiv utvecklas, vilket skulle vara 

intressant att ta del av.  
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Bilågå 1: Missivbrev 

 

Hej! 

Tack för att du har tackat ja till att medverka i en intervju. Dina svar är mycket värdefulla för min studie. 

Ämnet är Gymnasielärares uppfattningar om och arbete med störande elevbeteenden i klassrummet. 

Intervjun är av kvalitativ art vilket betyder att öppna frågor kommer att ställas.  

 

Längden på intervjun kommer uppskattningsvis att vara mellan 30 och 45 minuter. Intervjun kommer att 

spelas in för att underlätta intervjuns gång samt tillförsäkra att så mycket som möjligt av det som sägs 

fångas upp och därmed kan bidra till ett stort empiriskt material.  

 

Jag följer Vetenskapsrådets forskningsetiska råd och informerar dig härmed om att medverkan är frivillig, 

du har rätt att avbryta din medverkan när som helst och dina personuppgifter kommer att behandlas med 

största konfidentialitet vilket innebär att ingen annan än jag kommer att ta del av dessa samt att du som 

informant kommer att anonymiseras i studien. Samtliga uppgifter kommer endast att nyttjas för 

forskningsändamål. 

 

Tack än en gång för just din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning, 

Josefine Persson, Lärarprogrammet vid Linköpings universitet 
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Bilågå 2: Frå geguide 

 

1. Uppfattningar om störande beteenden 

- Vilka två elevbeteenden i klassrummet uppfattar du som mest störande? Förklara/utveckla! 

 

2. Hantering av störande elevbeteenden 

- Hur hanterar du de beteenden som stör dig mest? 

- Hur hanterar du andra beteenden som inte är lämpliga i klassrummet? 

- Finns det olika faktorer som inverkar på hur du hanterar ett visst beteende? Vilka i så fall? 

 

3. Förebyggande av störande elevbeteenden 

- På vilka sätt förebygger du störande beteenden i ditt arbete? 

 

4. Ledarskap i klassrummet 

- Beskriv dig själv som ledare i klassrummet. Förklara/utveckla! 

- Vilka egenskaper anser du dig ha nytta av i hanteringen och förebyggandet av störande beteenden? 

 

5. Utbildning 

- Uppfattar du att du har fått tillräcklig utbildning i hantering och förebyggande av störande beteenden 

samt i klassrumsledarskap? Förklara/utveckla! 

- Känner du dig någon gång osäker i hanteringen av störande beteenden? Förklara/utveckla! 

 


