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Sammanfattning  

Syftet med denna studie har varit tvådelat. För det första var syftet att beskriva och förstå sex gymnasielärares upp-

fattningar om störande beteende hos elever i den gymnasiala klassrumsmiljön. För det andra handlade det om att 

beskriva och förstå gymnasielärarnas åtgärder och korrigeringar gentemot störande beteende. Studien har genom-

förts med en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer har tillämpats som metod för inhämtande av data. 

Resultatet visar att gymnasielärarna som deltog i studien uppfattar störande elevbeteenden som något som förskju-

ter fokus från det som är avsett att göras. Elevbeteenden uppfattas störande först när de påverkar andra elever al-

ternativt läraren själv. Då beteendet påverkar andra elever uppfattas det störande från en lärare med elevperspektiv. 

När beteendet påverkar läraren uppfattas det störande ur ett lärarperspektiv.  

Resultatet visar även att det finns ett samband mellan mest störande och mest förekommande störande beteenden. I 

denna studie uppfattar de deltagande lärarna Otillåtet prat samt Otillåten mobiltelefon-/datoranvändning som mest stö-

rande och mest förekommande störande elevbeteenden. 

Åtgärder och korrigeringar av störande elevbeteenden förekommer på tre olika nivåer: Organisations-, Grupp- och 

Individnivå. Exempel på åtgärder och korrigeringar som gymnasielärarna använder sig av är Ordningsregler, Elevav-

tal, Relationer, Tillsägelser, Samtal samt Avvisning. 

En slutsats som kan dras är att Relationer är en faktor som flera av lärarna betonar som den viktigaste delen för att 

förebygga störande elevbeteenden. Lärarna menar att goda Relationer på lång sikt ger en bättre effekt vid korrige-

ringar av störande elevbeteende. En annan slutsats är att Otillåten mobiltelefon-/datoranvändning är ett störande elev-

beteende som i tidigare forskning inte har uppmärksammats, en ny kunskap inom området. 
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Inledning   

 

Elevers uppförande och ordning är ständigt ett aktuellt diskussionsämne i lärarrum, medier och 

inom politiken (Wester, 2008). Under detta valår har skolfrågan vuxit fram som en av de absolut 

viktigaste. Svenska elever visade en kraftig försämring i den senaste PISA-undersökningen där 

de svenska eleverna har den sämsta resultatutvecklingen av alla OECD- länder. PISA-under-

sökningen behandlar ämnena matematik, naturkunskap och läsförståelse i vilka både pojkar och 

flickor ligger under genomsnittet för OECD (Skolverket, 2013).  PISA IN FOCUS (2011) har 

visat att klasser där det förekommit få störningsmoment presterar bättre än klasser där stör-

ningsmomenten är vanligt förekommande. Sverige ligger även under OECD- ländernas snitt 

när det gäller att skapa en bra studiemiljö för tystläsning. Samma rapport visar att ett positivt 

förhållande mellan lärare-elev är viktigt för goda studieresultat. Ett bra förhållande mellan lä-

rare-elev minskar även disciplinproblem och störande beteende (PISA IN FOCUS, 2011). Skol-

verket (2011) skriver följande om gymnasieskolans uppdrag: 

 

Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och att skapa förutsättningar för 

att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckl-

ing till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. 

Den ska bidra till elevernas allsidiga utveckling. (Skolverket, 2011, s 6) 

 

Vi vill med ovanstående citat legitimera vår studie, då störande elevbeteenden utgör ett hinder 

för gymnasieskolans uppdrag. Vi menar att lärarna utgör grunden för elevernas möjlighet till 

utveckling. Det är lärandet som ska utföra gymnasieskolans uppdrag. Det ligger även i sam-

hällets intresse att skolan tillsammans med lärarna utvecklar barn och ungdomar. Därför är det 

viktigt att belysa vilka beteenden lärare upplever som störande och hur de åtgärdas samt korri-

geras. 

 

Lärare behöver tre typer av kompetenser för att kunna utföra sitt yrke. Ämneskompetens som 

innehåller den akademiska kunskap och färdighet i ämnena läraren undervisar i. Den didaktiska 

kompetensen behandlar kunskap angående undervisningsformerna hur? vad? och varför? Lära-

ren bör även erhålla ledarkompetens för att kunna leda verksamheten i klassrummet. Även frå-

gor om disciplin och ordning är vitala delar i ledarkompetensen (Stensmo, 2000). 
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Lärare ska försäkra sig om att elevers beteende stämmer överens med de mål och förväntningar 

som skolan, eleverna, lärarna och föräldrarna har på skolverksamheten (Stensmo, 2000). Under 

våra perioder av verksamhetslagd utbildning på Lärarprogrammet har vi kommit i kontakt med 

störande elevbeteenden i olika former och frekvens i samtliga klasser. På så sätt har vi även 

kommit i kontakt med och sett hur lärare använder olika åtgärder och korrigeringar för att fö-

rebygga och stävja störande elevbeteenden. Ett intresse har från vår sida växt fram för att öka 

vår kunskap om störande elevbeteenden, samt pro- som reaktiva metoder för att hantera des-

amma. Detta menar vi är viktigt, dels för vår och andras framtida roll som lärare och dels för 

redan yrkesverksamma lärare som kan öka sin medvetenhet och kunskap om störande beteen-

den och korrigeringar i gymnasieskolan. Vi vill att denna uppsats ska hjälpa oss att bli mer 

medvetna och bättre förberedda för de här problemen när vi tar steget ut i yrkeslivet. 

 

Vi har valt att intervjua lärare på gymnasiet. Vår studie behandlar enbart gymnasiet eftersom vi 

är inriktade mot den verksamheten. Urvalet motiveras också av att få tidigare internationella 

och nationella studier fokuserat på gymnasiet, något som vi vill bidra till. Vi har till viss del 

byggt vår studie på de tidigare studierna av Marcus Samuelsson (2014), Kjell Granström och 

Charlotta Einarsson (1998), Stephen Houghton, Kevin Wheldall och Frank Merrett (1988) samt 

de enkätundersökningar de genomfört med fokus på vad som ansågs besvärande för lärarens 

dagliga arbete med eleverna. Skillnaden mellan tidigare svenska studier av Samuelsson (2014) 

samt Granström och Einarssons (1998) är att vi valt en kvalitativ ansats. Genom intervjuer har 

vi sökt efter djupare svar än vad enkäterna (Granström och Einarsson kompletterade sin studie 

med fokusgrupper) kunnat ge, vilket rekommenderas för att få individens egna och personliga 

upplevelse (Granström & Einarsson, 1998). En annan skillnad är att vi har kompletterat med att 

även studera hur störande elevbeteenden åtgärdas och korrigeras.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är tvådelat. För det första är syftet att beskriva och förstå sex gymna-

sielärares uppfattningar om störande beteende hos elever i den gymnasiala klassrumsmiljön. 

För det andra handlar det om att beskriva och förstå gymnasielärarnas åtgärder och korrige-

ringar gentemot störande elevbeteenden. 

 

Frågeställningarna för att besvara syftet är följande: 

 

• Vilka elevbeteenden stör gymnasielärarna mest? 

• Vilka störande elevbeteenden är mest förekommande enligt gymnasielärarna? 

• Hur åtgärdar och korrigerar gymnasielärarna störande beteende? 
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Litteraturgenomgång 

 

Detta kapitel består av en genomgång av tidigare forskning gällande (a) begreppsdefinitioner 

av störande beteende, (b) störande elevbeteenden i klassrummet, (c) strategier för kontroll och 

ordning i klassrummet samt (d) arbete mot störande beteende i klassrummet. Då forskning på 

specifikt gymnasial nivå är begränsad när det gäller störande beteende presenteras forskning 

som berör både grund- och gymnasieskolan för att ge en översikt i ämnesområdet. 

 

Begreppsdefinitioner 

För denna studie ligger delvis begrepp som störande beteenden hos elever, samt elevbeteenden, till 

grund. Vi tänker oss dessa begrepp som en del av hur beteendeproblem kan definieras. Beteende-

problem innebär i vilken utsträckning en persons beteende bryter mot normer, regler och för-

väntningar i olika miljöer, exempelvis klassrumsmiljön (Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit, 

2007). Lärare uppfattar störande beteende som sådant beteende som stör dennes undervisning, 

som får den pågående aktiviteten att byta riktning på grund av en eller flera elever. Beteendet 

uppfattas av lärarna som problematiskt, opassande och störande (McManus, 2002). Störande 

beteende definieras även som när en eller flera elever påverkar klassen och den aktivitet som 

pågår i en riktning som konkurrerar med den planerade. Det vill säga, när beteendet tar fokus 

från klassens agenda (Doyle, 1990). Den typ av beteendeproblem som bland annat hämmar 

undervisning och lärande benämns undervisningsstörande och ses för studien som relevant. I 

beteendet ingår problem som avbrott i undervisningen, oro, konflikter, ouppmärksamhet och 

bristande engagemang (Ogden, 2003). Beteendet hindrar likaså ett konstruktivt samspel med 

andra elever och lärare och ska förstås som ett normativt och relativt fenomen där grunden 

ligger i vuxnas uppfattningar och förväntningar om vad som är ett normalt beteende i olika 

situationer (Nordahl m.fl., 2007). Inom skolan grundar sig beteendeproblem i de sociala och 

kulturella normer som är rådande. På organisationsnivå gäller normerna för respektive skola, 

på gruppnivå för respektive klass/grupp och på individnivå för respektive lärare. Dessa normer 

ändrar sig över tid och det är därför svårt att finna exakta kriterier som avgränsar vilka problem 

som är accepterade och inte (Ogden, 2003). 
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Walter Doyle (1986) menar att den traditionella definitionen av störande beteende delvis har 

övergått till en diskussion om kontroll och ordning. Däri ligger det en väsentlig skillnad vilken 

är relevant för vår studie. Doyle (1986) belyser dels de åtgärder vilka är en effekt av störande 

beteende för att få det att upphöra, så som till exempel reprimander och möten. Dels handlar 

det om vad som anses vara störande beteende och modeller för hur det går att arbeta kring dessa 

på individnivå. Med denna definition av störande beteende hamnar gruppen, och i detta fall 

klassrummet, i glömska. Han menar att störande beteende är något som hör till individen medan 

kontroll och ordning är begrepp som hör till gruppen, till klassrummet. De modeller och strate-

gier som lärare använder sig av för att kontrollera klassrummet hör därmed till ordning, ett sätt 

att förebygga störande beteenden (Doyle, 1986). Vi har i studien för avsikt att anta dessa per-

spektiv, liksom organisationsnivån.  

 

Störande elevbeteenden i klassrummet 

Houghton, Wheldall och Merrett (1988) genomförde en enkätstudie med 251 högstadielärare i 

England. De kategoriserade tio olika störande beteenden vilka presenteras i Tabell 2. Av resul-

tatet framgår att Otillåtet prat är mest störande, vilket 50 % av lärarna anser. Hindra andra 

elever (17 %) är det näst mest störande beteendet och efter det kommer Sysslolöshet (13 %). De 

tre kategorierna är även de mest förekommande störande beteendena. Undersökningen visar 

också att en majoritet av lärarna upplever att de har problem med ordning och disciplin i klass-

rummet. Beteendena som anses minst störande är också de minst frekventa, det vill säga Fysisk 

aggression, Verbala övergrepp och Borta från sin plats (Houghton, Wheldall & Merrett, 1988). 

Eddie McNamara (1987) gjorde en liknande undersökning där det framgår att Otillåtet prat är 

det mest störande beteendet följt av Borta från sin plats samt Ej deltagande. De är även de mest 

förekommande störande beteendena (McNamara, 1987). 

 

Agneta Lindh- Munther och Leena- Maija Widman (1972) redovisar de vanligaste förekom-

mande klassrumsstörningarna på grundskolan i Uppsala i sin undersökning. De vanligaste stör-

ningarna är av trivial art som För sen ankomst, Svarar utan att ha fått ordet, Prat, Tuggar 

tuggummi och Glömt böcker. Mindre vanligt är Hotelser, Obehagliga kommentarer om lära-

rens person och Grava oförskämdheter. De mest störande beteendena som lärarna upplever i 

undersökningen är Grava oförskämdheter, Trots, Obehagliga skämt om kamrater, Kastar kritor 
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etc., samt Våldsamheter mot kamrat. Kategorierna stämmer i stort sett överens med både hög-

stadiet och mellanstadiet. De mest störande beteendena är med andra ord de som är mindre 

vanligt förekommande (Lindh-Munther & Widman, 1972). 

 

Granström och Einarsson (1998) gjorde en undersökning på vad som ansågs vara störande elev-

beteende i svenska skolor. Metoden som användes var enkäter med kompletterande djupinter-

vjuer i fokusgrupper. Undersökningen innefattar grundskola, gymnasieskola och kommunal 

vuxenutbildning (Komvux). Resultatet som framgår på gymnasieskolan är att det beteende som 

anses mest besvärande är elever som Undviker att arbeta vilket 24 % av lärarna anser. 17 % av 

lärarna besväras mest av Prat, det vill säga när elever svarar högt på frågor utan att fått tillåtelse 

att svara, oviktiga samtal med kamrater med mera. Det tredje mest störande beteendet, som 11 

% av lärarna anser, är när elever Stör kamraterna. Detta kan innefatta förstörelse av andras 

arbete, hån, knuffa ner kamratens böcker från bänken med mera (Granström & Einarsson, 

1998). 

 

Det gymnasielärarna anser är mest störande skiljer sig från lärarna på grundskolan och den 

kommunala vuxenutbildningen. I grundskolan och den kommunala vuxenutbildningen anses 

Prat vara det mest störande följt av elevbeteenden som Stör kamrater samt Åstadkommer ljud. 

I studien framkommer att lärarna anses att Prat och Ouppmärksamhet är de mest frekventa av 

de störande beteendena. Verbal eller Fysisk aggression är inte vanligt förekommande, ingen 

lärare anser detta. Det som går att utröna från studien är att de beteenden som stör mest är av 

trivial karaktär (Granström & Einarsson, 1998). De konstaterar att de störande beteenden som 

provocerar mest är beteenden som utmanar den traditionella lärarrollen. Eleverna bryter mot 

det normbeteende som finns i klassrummet och i skolan (Granström & Einarsson, 1998). I Ta-

bell 1 nedan visas resultaten från samtliga skolstadier. 

 

Tabell 1. Mest störande beteende 1998 (skolstadium) (Granström & Einarsson, 1998) 

Skolstadium Grundskolan Gymnasieskolan Kommunala vuxenutbildningen 

Mest störande beteende, 1 Prat Undviker att arbeta Prat 

Mest störande beteende, 2 Stör kamrater Prat Åstadkommer ljud 

Mest störande beteende, 3 Åstadkommer ljud Stör kamrater Passar inte tiden 
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Samuelsson (2014) gjorde en enkätundersökning i både grundskolan och gymnasieskolan. Han 

har översatt Houghton, Wheldall och Merretts (1988) tio kategorier för störande beteende med 

förklaringar. Resultatet som framkommer är att Otillåtet prat är det mest störande och mest 

frekventa beteendet (Samuelsson, 2014). Vi lägger i vår studie fokus på resultaten för gymna-

siet. 

 

Tabell 2. Kategorier av elevbeteenden som stör undervisningen (Samuelsson, 2014) 

Kategori Förklaring 

Verbala skymf-

ningar  

Elaka eller nedlåtande kommentarer mot lärare eller andra elever som ofta leder till kon-

frontation 

Åstadkommer ljud Slår i dörrar, skrapar med stolar eller att förflyttar sig klumpig 

Olydnad Vägra eller misslyckas att utföra instruktioner eller att följa regler 

Otillåtet prat Rop, kommentarer, avbryta och störa andra genom att prata 

Sysslolöshet Långsam med att börja eller avsluta, får lite arbete gjort under lektionerna 

Passar inte tider Kommer för sent till skolan eller lektioner, dröjer kvar efter raster och håltimmar 

Hindra andra elever Distraherar eller stör andra som arbetar, tar deras material eller utrustning 

Fysisk aggression Knuffar, slår eller brottas med andra, kastar saker 

Slarvig I uppträdande, skriven text, i klassrum och i bänk 

Borta från sin plats Lämnar arbetsplats utan tillåtelse, går omkring i klassrummet 

 

 

Det beteende som stör gymnasielärare mest, vilket 34 % av lärarna anser, är elever som sitter 

Sysslolösa. Otillåtet prat anger 23 % av lärarna som det mest störande. Det tredje beteendet 

som uppfattas störande är när eleverna Inte passar tider (Samuelsson, 2014). Resultaten finns 

att finna i Tabell 3. Samuelsson (2014) jämför sina resultat med Granström och Einarssons 

(1998). Slutsatsen är att gymnasielärare anser att samma beteenden är mest störande 1998 som 

2013 (Samuelsson, 2014). Den enda skillnaden är att lärarna i Granström och Einarssons (1998) 

studie anser att Stör kamrater är det tredje mest störande beteendet, vilket har ersatts av Passar 

inte tider i Samuelssons (2014) studie. 
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Tabell 3. Mest störande beteende 2013 (skolstadium) (Samuelsson, 2014) 

Skolstadium Åk. 1-3, lågsta-

diet 

Åk. 4-6, mellansta-

diet 

Åk. 7-9, högsta-

diet 

Gymnasiet 

Mest störande beteende, 

1 

Otillåtet prat Verbala skymfningar Otillåtet prat Sysslolöshet 

Mest störande beteende, 

2  

Olydnad Otillåtet prat Hindra andra elever Otillåtet prat 

Mest störande beteende, 

3 

Fysisk aggression Fysisk aggression Olydnad Passar inte ti-

der 

 

I Tabell 4 framkommer att det vanligast förekommande besvärande beteendet på gymnasiet 

2013 är Sysslolöshet, vilka 47 % av gymnasielärarna anger som mest förekommande. Sysslo-

löshet är även det mest förekommande besvärande beteendet 1998. Det näst mest förekom-

mande beteendet är Passar inte tider och tredje mest frekventa Otillåtet prat. Här skiljer det sig 

inte mellan 1998 och 2013 års resultat (Samuelsson, 2014). Gymnasiet skiljer sig från övriga 

åldrar. Grundskolelärarna anser att Otillåtet prat är det mest förekommande beteendet. Andra 

variationer förekommer också på de lägre stadierna. Värt att notera är att gymnasielärarna anser 

att de mest besvärande beteendena också är de mest förekommande (Samuelsson, 2014), vilket 

är en skillnad från Lind-Munther och Widmans (1972) studie.  

 

Tabell 4. Mest förekommande beteende 2013 (skolstadium) (Samuelsson, 2014) 

Skolstadium Åk. 1-3, Lågstadiet Åk. 4-6, Mellansta-

diet 

Åk. 7-9, Högstadiet Gymnasiet 

Mest förekom-

mande beteende 1 

Otillåtet prat Otillåtet prat Otillåtet prat Sysslolöshet 

Mest förekom-

mande beteende 2 

Sysslolöshet Sysslolöshet Sysslolöshet Passar inte tider 

Mest förekom-

mande beteende 3 

Åstadkommer ljud Verbala skymfningar Slarvig Otillåtet prat 
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Samuelsson (2008) gjorde i början av 2000-talet en fältstudie på tre olika skolor i årskurs sju 

som behandlar störande beteende och hur lärare korrigerar dessa. Han observerade de fyra ka-

tegorierna Störande aktiviteter, Störande artefakter, Störande egenheter samt Störande oord-

ning som enligt lärarna innefattade störande beteende (Samuelsson, 2008).  

 

Störande aktiviteter innefattar beteenden som pratsamhet, ohörsamhet och kroppshantering. 

Pratsamhet innehåller otillåtet prat, att elever pratar utan lärarens tillåtelse, svarar på frågor rakt 

ut, med mera. Ohörsamhet är ett beteende som stör när eleverna inte lyssnar alls eller lyssnar 

på fel saker. Kroppshantering handlar om beteenden som stör genom att eleven sitter eller står 

på till exempel fel plats eller sitter med ryggen mot bänken (Samuelsson, 2008). 

 

Störande artefakter stör undervisningen genom sin närvaro eller frånvaro och delas in i person- 

och undervisningsrelaterade.  Personrelaterade artefakter är till exempel kepsar och mobiltele-

foner, vilka kan störa både lärare och andra elever. Undervisningsrelaterade artefakter ger bris-

tande arbetsmöjligheter, där till exempel avsaknad av penna eller böcker anses störande av lä-

rarna då de anses viktiga för uppgiften (Samuelsson, 2008). 

 

Störande egenheter, det vill säga elevers egenheter som avspeglas i beteenden och svar, handlar 

om ansvar-, tillit- och inställningstagande. Ansvarstagande avspeglas i att eleverna inte tar an-

svar för sina skoluppgifter och för att inte uppföra sig enligt överenskommelser. Exempel på 

att inte ta ansvar för sina skoluppgifter kan vara att eleven inte kommer igång med sitt arbete, 

medan ett exempel på att inte ta ansvar gentemot överenskommelser kan vara att inte fullgöra 

sina läxor. Tillitstagande handlar om elevers bristande tro på sin egen förmåga, att tro på sina 

åsikter, agerande och förslag. Inställningstagande berör negativa inställningar kring skolarbete, 

skolämnen, skämt och skoj (Samuelsson, 2008). 

 

Störande oordning innebär att arbetsmaterial och arbetsstruktur är oordnad, vilket gäller vid 

arbetsbänken och i klassrummet. Arbetsstrukturen består av att elever protesterar mot gruppin-

delningar och placeringar i klassrummet (Samuelsson, 2008). Av de beteenden som anses stö-

rande av lärarna är den mest frekventa kategorin Störande aktiviteter där elevers pratsamhet är 

vanligast. Den näst mest frekventa kategorin är Störande egenheter där bristande ansvarsta-

gande är vanligast. Störande artefakter som kategori är minst förekommande (Samuelsson, 

2008). 
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Strategier för kontroll och ordning i klassrummet 

Nedan presenteras strategier för skapande av kontroll och ordning i klassrummet med fokus på 

gruppens beteende. 

 

Martyn Denscombe (2012) menar att lärare har få medel till hjälp för att skapa kontroll i klass-

rummet, utöver de lagar som råder i skolvärlden. Lagarna ger i vissa fall läraren auktoritet och 

ansvar, dock är det upp till läraren att använda metoder enligt lagarna för att skapa ordning. 

Denscombe (2012) framhåller därefter ut tre olika strategier: Dominering, Ko-optering och 

Classwork management som lärare kan använda sig av för att skapa kontroll och ordning i 

klassrummet. Strategierna innehåller såväl pro- som reaktiva åtgärder för elevers störande be-

teende (Denscombe, 2012). 

 

Domineringsstrategin innebär att det inte ska råda någon tvekan om vem det är som styr ord-

ningen i klassrummet. Med lärarens kontroll ska eventuellt motstånd från eleverna elimineras 

genom olika grader av dominering. Det har länge funnits en tanke om att lärarens ord är lag. 

Dock har denna uppfattning förändrats genom att den uppmärksamme läraren istället kommu-

nicerar sin auktoritet till eleverna genom bland annat kroppsspråk, ögonkontakt och positioner-

ing i klassrummet. Detta är redskap som läraren med fördel kan använda sig av i kommunikat-

ionen med eleverna. För att styra upp ett önskvärt beteende i klassrummet kan läraren dels 

uttrycka regler som vid överträdelse ger sanktioner, dels arrangera elevernas sittplatser i klass-

rummet för en önskvärd interaktion utan prat och andra störande beteenden (Denscombe, 2012).  

 

Genom Ko-optering ska eleverna aktivt delta och till viss del involveras i beslut gällande skol-

arbetet. Tanken är att eleverna som ett resultat av detta även ska engagera sig i andra delar av 

skolverksamheten. Ko-optering är en strategi som till viss del kan ses som en fasad. Den får 

eleverna att känna sig delaktiga i vissa utvalda delar av verksamheten som läraren bestämmer. 

Ett exempel är demokratiseringsprocessen vilken för läraren syftar till att eleven strävar efter 

de mål som gemensamt upprättas. I ett långsiktigt perspektiv bidrar detta även till att elevernas 

motivation ökar. Läraren resonerar och diskuterar med eleverna om varför till exempel olika 

elevbeteenden inte är önskvärda, dels för individen men även för gruppen och legitimerar där-

med sina ståndpunkter för gruppens bästa. Likaså är vänlighet och sympati i relationen mellan 

lärare och elev viktiga delar för att upprätthålla denna kontrollstrategi (Denscombe, 2012). 
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I den tredje kontrollstrategin, vilken benämns Classwork management, beskriver Denscombe 

hur arbetets struktur i klassrummet gäller bland annat information, uppgifter och gruppstorlek 

avgör hur relationen mellan lärare och elev fortlöper, och likaså arbetet. Dessa delar ska sam-

verka till att strukturen, ordningen i klassrummet, upprätthålls och att inte situationer som ska-

dar klimatet uppstår. Lärarens smarta planering och struktur i klassrummet håller eleverna sys-

selsatta och ska därmed vara skillnaden mot till exempel den dominerande kontrollstrategin 

som snarare arbetar efter regler och dess konsekvenser, om än genom viss planering 

(Denscombe, 2012). 

 

Christer Stensmo (2000) beskriver ledarskapet i klassrummet, vilket han menar innebär att leda 

och organisera klassens arbete för att få en så bra miljö för lärande som möjligt. I beskrivningen 

av ledarskapet ingår bland annat att hantera frågor om disciplin och ordning, gruppera elever 

för olika uppgifter samt individualisera elevernas arbete och lärande. Enligt Stensmo består 

ledarskapet av uppgifterna Planering, Kontroll, Gruppering, Motivation och Individualisering. 

Dessa fem uppgifter hör ihop och är beroende av varandra (Stensmo, 2000). 

 

Planering är den uppgift som håller ihop de andra fyra uppgifterna. Planering innebär inte bara 

planering av undervisningen i form och innehåll utan ska också innehålla planering av det so-

ciala livet i klassrummet. Planeringen är inte bara pro-aktiv utan den sker även under undervis-

ningen. Kontroll innebär att läraren ser till att elevernas beteende i klassrummet stämmer över-

ens med de mål och förväntningar som föräldrar, elever, lärare och skolan har för klassrums-

verksamheten. Kontroll inbegriper hur tiden används, hur man förhåller sig till innehållet i verk-

samheten samt hur man beter sig mot varandra, det vill säga relationer mellan elev-elev och 

lärare-elev. Kontrollen upprätthålls av de regler och rutiner som finns i klassrummet och vilka 

konsekvenser det blir om dessa regler och rutiner inte följs. Gruppering innebär att elever deltar 

i flera olika grupperingar, till exempel årskurs, skolklass, kön med mera. Hur grupperna sam-

mansätts och interagerar är viktigt för klassrummets verksamhet. Individualisering innebär att 

alla elever inte är likadana och att läraren ska variera sig i arbetssätt, innehåll, tidsåtgång med 

mera för att varje enskild elev ska få möjlighet att lyckas. Motivation och motivationsarbete i 

klassrummet består ofta i att hjälpa eleverna att hitta sina mål för ansträngning och lärande. 

Eleverna måste äga sina mål för att tycka att de är angelägna och något att sträva efter (Stensmo, 

2000). 
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Arbete mot störande beteende i klassrummet 

Nedan presenteras pro- samt reaktivt arbete mot störande elevbeteenden som framkommer i 

litteraturen. Fokus ligger i denna del på korrigeringar av individuella störande beteenden. 

 

Lindh-Munther och Widman (1972) har listat 16 olika bemötanden vid störningar i klassrum-

met utifrån sin enkätundersökning “Störningar i klassrummet” på grundskolan. Det mest fre-

kventa bemötandet är olika Tillsägelser. På högstadiet följs Tillsägelse av Uppskjutna åtgärder 

som karaktäriseras av att de verkställs först efter avslutad lektion eller avslutad skoldag. Några 

exempel på Uppskjutna åtgärder är kontakt med föräldrar, kvarsittning, anmärkning, kontakt 

med klassföreståndare med mera. Förhindrar fortsatt störning följer Uppskjutna åtgärder och 

innebär till exempel att elever som pratar flyttas isär. De åtgärder som används minst är Kol-

lektiv bestraffning och Hjälp utifrån (person utifrån kallas in för att reda upp problemsituat-

ionen) (Lindh-Munther & Widman, 1972). 

 

På mellanstadiet följs Tillsägelser av Förhindrar fortsatt störning och Diskret tillsägelse (dis-

kreta handlingar som gester, blickar och viskningar) som de mest frekventa åtgärderna för stör-

ningar i klassrummet. Även på mellanstadiet är Kollektiv bestraffning och Hjälp utifrån de 

minst frekventa åtgärderna för störande elevbeteende (Lindh-Munther & Widman, 1972).  

 

Slutsatsen av Lindh-Munther och Widmans (1972) studie är att lärare på mellanstadiet och hög-

stadiet använder samma åtgärder även om ordningen varierar. Tillsägelse som åtgärd är det 

vanligaste sättet att bemöta de mest/minst störande beteendena, samt de som har högst/lägst 

frekvens. Effektiviteten i Tillsägelser blir ringa på långsikt. Om den varit effektiv skulle inte 

störande beteenden med hög frekvens återkomma. På kort sikt förmodas Tillsägelser vara ef-

fektiva, till exempel då det blir tyst eller när elever slutar bråka för en stund. En förklaring till 

att Tillsägelser är en vanlig metod är för att den är snabb, direkt och enkel för att påvisa elevens 

störande beteende (Lindh-Munther & Widman, 1972). 

 

Samuelsson (2008) urskilde i sin fältstudie 13 olika åtgärder för korrigering av elever. Lärarna 

korrigerade eleverna vid 491 tillfällen. 417 av dessa är verbala åtgärder medan 74 är icke ver-

bala. Exempel på verbala åtgärder är att Ironisera över elever, Peka ut elever, Tillrättavisa 
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elever, Uppmana elever och Uppsträcka elever. Icke verbala åtgärder består av Gester, att Ig-

norera elever, Använda externt stöd, Ingripa fysiskt, Närvara vid elever, Titta på elever, Tystna 

mot elever och Vidröra vid elever. Av de verbala åtgärderna är Uppmaningar den mest vanliga 

som används vid 192 tillfällen. Uppmaningar ses som den första korrigeringen för att sätta tryck 

på eleverna och för att få dem att inse att beteendet inte är önskvärt. Om inte Uppmaning hjälper 

följer Tillrättavisning samt Uppsträckning. Det näst mest vanliga, Peka ut elever, förekommer 

vid 110 tillfällen. När det gäller Icke verbala åtgärder är det mest vanliga att Använda gester 

(Samuelsson, 2008). 

 

För att korrigera eleverna använder sig lärarna av tre olika strategier. Den första strategin består 

av att Uppmärksamma elevens individuella ansvar för sitt beteende. Detta görs ofta utan att det 

sägs rakt ut. Avsikten med strategin är att få eleven själv att korrigera sitt beteende till ett önsk-

värt beteende. I strategi två använder lärarna sig av de mest vanliga korrigeringarna, det vill 

säga Uppmaningar och att Peka ut elever. Lärarna pekar ut de elever som inte har ett önskvärt 

beteende inför klassen för att på så sätt få ett socialt tryck riktat mot eleven eller eleverna som 

inte har ett önskvärt beteende från resten av gruppen. Strategin avlastar även lärarens funktion 

med hjälp av de mer skötsamma eleverna. Att peka ut det störande beteendet inför klassen blir 

en påminnelse för alla elever om vilka beteenden som är önskvärda och inte. Även om lärarnas 

intentioner med Utpekandet är av godo finns det en risk för de elever som blir utpekade att bli 

uteslutna ur den sociala praktiken av de andra eleverna som kan störa sig på dem. Risk för 

stigmatisering finns också, det vill säga att en elev identifierar sig med att vara störande och att 

eleven då fortsätter med beteendet. När denna strategi inte får önskad effekt och det störande 

beteendet fortsätter eller intensifieras kan eleven/eleverna få läraren att utöva sin makt genom 

att distansera sig och sätta press på den störande eleven/eleverna (Samuelsson, 2008). 

 

Den tredje strategin består mestadels av icke verbala åtgärder som att Vidröra, Ignorera och Ta 

in externt stöd. Att Ironisera är ett exempel på en verbal åtgärd i denna strategi. Risken med 

dessa handlingar är liknande de i den andra strategin, det vill säga marginalisering och stigma-

tisering av eleven. Lärarna utsätter sig själva för en risk då de distanserar sig från den störande 

eleven. Det kan uppstå en valsituation för de andra eleverna, lojalitet mot läraren eller den stö-

rande klasskompisen. Denna strategi används sparsamt, troligtvis beroende på risken för nega-

tiva konsekvenser (Samuelsson, 2008). 
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Ramon Lewis, Shlomo Romi, Yaacov J. Katz och Xing Qui (2005; 2008) menar att effektiva 

strategier för hantering av störande beteenden är en förutsättning för en positiv och produktiv 

klassrumsmiljö. De har studerat vilka tekniker som användes för att upprätthålla ordning i klass-

rum i Kina, Australien och Israel (Lewis m.fl., 2008). Resultatet kan sammanfattas i att lärarna 

i Kina involverar eleverna mer än vad lärarna i de två andra länderna gör. Lärare i Israel och 

Australien är mer auktoritära där Bestraffning och Aggression förekommer mer frekvent. Isra-

eliska lärare använder mer Aggression medan australiensiska lärare mer använder sig av Be-

straffning, samt att australiensiska lärare minst Uppmärksammar lämpligt beteende och Disku-

terar med eleverna, av de tre länderna i studien (Lewis m.fl., 2005).  

 

Studien kommer fram till att de mest effektiva teknikerna för positiva reaktioner i klassrummet 

är Att uppmärksamma lämpligt beteende av enskilda elever eller hela klassen, vilket innebär 

förstärkning för den eller de som uppträder på ett lämpligt sätt. Den andra av de mest effektiva 

teknikerna är Att diskutera med eleverna, mellan fyra ögon, om deras beteende och vilken in-

verkan det har på andra. Detta för att kunna ge eleverna en chans att på egen hand komma fram 

till ett önskvärt beteende i framtiden. Resultaten anses inte överraskande då flera forskare och 

utbildare förespråkar inkludering och förhandling, då det ökar elevens känsla av tillhörighet, 

vilket leder till ett mindre omfång av störande beteende. Dessa två tekniker är reaktiva åtgärder 

mot störande beteende (Lewis m.fl., 2008). 

 

Två tekniker anses till viss del produktiva. De handlar om att Involvera elever i konstruktionen 

och besluten av klassrumsregler samt Att göra antydningar om elevers oacceptabla beteende 

utan att ställa krav. Den senare innebär att läraren beskriver för eleven vad som är störande 

eller direkt felaktigt och sedan förklara att förväntningen är att beteendet slutade. Av de här 

teknikerna som till viss del anses produktiva kan den första beskrivas som pro-aktiv medan den 

sista är reaktiv. Det finns dock två reaktiva tekniker som Lewis, Romi, Katz och Qui (2008) 

inte anser vara alls effektiva, vilka benämns Bestraffning och Aggression. Aggression innebär 

till exempel att skälla ilsket och använda sig av sarkasm. Dessa tekniker påverkar elevernas 

attityd gentemot läraren och skolan och kan som en följd leda till bristande motivation hos 

eleverna (Lewis m.fl., 2008). 
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Metod  

 

I detta kapitel beskrivs metoden som har använts, samt de val som gjorts till densamma. Vi 

resonerar kring (a) metodval, (b) kvalitativa och semi-strukturerade intervjuer, (c) urval, (d) 

presentation av gymnasielärarna, (e) forskningsetiska överväganden samt (f) genomförande och 

bearbetning av data. Kapitlet avslutas med en (g) diskussion om intervjuernas kvalitet. 

 

Metodval 

Kvalitativa studier kännetecknas av att tonvikten snarare ligger på ord än på kvantifiering av 

insamlad data. En kvalitativ ansats är induktiv, konstruktionistisk och tolkande. Tyngden ligger 

på att förstå en social verklighet genom deltagarna själva i en specifik miljö. I denna studie är 

deltagarna gymnasielärare och miljön är skolan. Den kvalitativa ansatsen legitimeras för vår 

studie då vi har varit intresserade av hur gymnasielärarna upplever sin sociala verklighet när 

det gäller störande elevbeteenden och korrigering av dessa. Kvalitativ forskning inrymmer flera 

olika metoder så som kvalitativ analys av texter och dokument, fokusgrupper, deltagande ob-

servation, språkbaserade metoder och kvalitativa intervjuer. Kvalitativa metoder har sedan 1980-

talet varit centrala metoder vid studier av samhället (Kvale & Brinkmann, 2009). Vår studie har 

baserats på kvalitativa intervjuer. 

Kvalitativa intervjuer 

Intervjuer är den mest använda metoden inom kvalitativ forskning (Bryman, 2002). Den kvali-

tativa intervjun som legat till grund för denna studie möjliggör att ge en uppfattning om den 

levda vardagsvärlden. I detta fall gymnasielärarnas dagliga verksamhet inom skolan och speci-

fikt klassrumsmiljön. (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvalitativ intervju är attraktivt för forskare 

eftersom den är flexibel och kan ta olika riktningar. Valet av kvalitativ intervju gjordes för att 

den metoden var mest lämplig. Detta motiveras med att kvalitativa intervjuer har fokus på gym-

nasielärarnas egna uppfattningar, vilket har varit av intresse för oss. Det är även en önskan att 

intervjun ska kunna röra sig i olika riktningar för att få fram gymnasielärarnas upplevelser om 

vad som är relevant. I en kvalitativ intervju har vi som intervjuar en större frihet att följa upp 

intressanta svar med följdfrågor. Den kvalitativa intervjun eftersöker djupa och uttömmande 
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svar vilket har viktigt att vi har fått, detta då tidigare studier inom detta forskningsområde har 

genomförts med enkätmetod (Bryman, 2002). 

Semi-strukturerade intervjuer 

Studien har genomförts med kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer för insamling av data. 

Kännetecken för semi-strukturerade intervjuer är att forskaren har en intervjuguide med speci-

fika teman som ska behandlas. Trots intervjuguide har gymnasielärarna frihet att utforma svaren 

på egen hand, frågorna behöver inte ställas i någon form av ordning, även om det rekommen-

deras (Bryman, 2002). Intervjun liknar ett vardagssamtal med ett specifikt syfte där karaktären 

inte är helt öppen. De teman som förekommer i intervjuguiden innehåller förslag på frågor, inte 

nödvändigtvis frågor som måste ställas. Det fanns därmed möjlighet att ändra frågornas struk-

tur, tillsammans med följdfrågor, för att anpassa samtalet efter den riktning intervjun tar (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Flexibiliteten i semi-strukturerade intervjuer ligger i möjligheten till att 

ge kompletterande frågor till intervjuguidens specifika teman. Vår intervjuguide finns i sin hel-

het i Bilaga 1, där frågeställningarna för studien har fungerat som teman för intervjuguiden. 

Intervjuguiden är med andra ord indelad i tre teman. Det är vid utformningen av intervjuguiden 

av vikt att frågeställningarna inte är så specifika att gymnasielärarna hindras av att lägga fram 

andra perspektiv och synsätt under intervjun. Vi har än dock valt att använda oss av teman. I 

utformandet av intervjuguiden har hänsyn därför tagits till att göra frågorna flexibla, något som 

inneburit att vi under intervjuerna har kunnat få uttömmande svar som berört mer än ett tema 

(Bryman, 2002). Vi har även använt oss av teman för att få samstämmighet i våra intervjuer då 

de har utförts på varsitt håll. 

 

Urval 

Studien har grundat sig på intervjuer med sex gymnasielärare. Könsfördelningen har varit jämn, 

det vill säga tre kvinnor och tre män. Detta var medvetet från vår sida då vi velat ha möjligheten 

att kunnat urskilja eventuella likheter och skillnader på störande elevbeteenden utifrån gymna-

sielärarnas kön. Vi har betraktat vårt resultat utifrån en analytisk generalisering. Detta innebär 

att resultatet från vår studie på ett blygsamt och försiktigt sett kan generaliseras, samt tillämpas, 

på andra situationer än den undersökta. Orsaken till denna reservering är att sociala förhållan-

den är föränderliga och kan visa ett annat resultat i en annan tid och kontext (Fejes & Thornberg, 
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2009). Erfarenheten hos lärarna i studien har varierat från nyexaminerad till 18 års lärarerfaren-

het. Urvalets storlek berodde på flera faktorer och överväganden. Det går inte att ge ett definitivt 

svar på hur stort urvalet skulle vara. Urvalsstorleken brukar utgöra en kompromiss mellan tid, 

precision och pengar (Bryman, 2002).  Denna studie innehåller som tidigare nämnt sex inter-

vjuer, vilket delvis varit baserat på tiden vi haft till förfogande. En begränsning mellan fyra till 

åtta intervjuer i kvalitativa studier är att rekommendera, då fler intervjuer kan göra materialet 

ohanterligt, och därmed svårt att skapa en överblick över det som skiljer sig i svaren, liksom 

gemensamma nämnare (Trost, 2005). Urvalet kan beskrivas som ett kombinerat strategiskt-/ 

bekvämlighetsurval då vi har utsett tre variabler som skulle stämma in på gymnasielärarna, 

samtidigt som vi har kommit i kontakt med lärarna på våra respektive verksamhetsförlagda 

utbildningsplatser under åren på Lärarutbildningen. Variablerna i det strategiska urvalet har i 

denna studie visat sig genom en jämn könsfördelning, att lärarna är aktivt undervisande på 

gymnasienivå samt behöriga gymnasielärare (Trost, 2005). Bekvämlighetsurval å andra sidan 

kännetecknas av att det är personer som finns tillgängliga för studien i ens närhet. Vid organi-

sationsstudier, som för till exempel skolverksamhet, anses bekvämlighetsurval vara mycket vanliga 

(Bryman, 2002) vilket för denna studie föll väl in i den tidsram och de kontakter som vi skaffat oss.  

 

Presentation av gymnasielärarna 

I studien har sex gymnasielärare från Södermanland och Östergötland medverkat. Som tidigare 

beskrivet har lärarna uppfyllt våra variabler för att medverka. Gymnasielärarna arbetar på fyra 

olika skolor där de undervisar i teoretiska ämnen. Nedan presenteras gymnasielärarna med fin-

gerade namn vilka kommer att användas i vår resultat- och diskussionsdel. 

 

Anna är behörig ämneslärare i engelska och geografi. Hon undervisar på en skola i Östergöt-

lands län och har arbetat som lärare i ett halvårs tid. 

 

Bodil undervisar på en skola i Östergötlands län och har tjänstgjort som ämneslärare i nio år. 

Hon är behörig i ämnena samhällskunskap och svenska. 

 

Cesar arbetar som ämneslärare i Östergötlands län inom ämnena samhällskunskap och geografi 

vilka han är behörig i. Han har arbetat som lärare i 18 år. 
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David arbetar på en gymnasieskola i Södermanlands län. Han är behörig i ämnena företagseko-

nomi, historia och samhällskunskap och har varit lärare i 15 år. 

 

Erika är behörig ämneslärare i svenska och religion. Hon är verksam på en skola i Söderman-

lands län och har arbetat som lärare i 18 år. 

 

Filip undervisar på en skola i Södermanlands län. Han har varit lärare i 14 år och är behörig i 

ämnena geografi, historia och samhällskunskap. 

 

Forskningsetiska överväganden 

I samhällsvetenskapliga undersökningar är det inte helt entydigt vilket förhållningssätt forska-

ren bland annat ska anta till individerna i studien, vad som är tillåtet och inte (Bryman, 2002). 

Det finns dock vissa forskningsetiska problem som aktualiseras vid intervjustudier, framförallt 

på grund av svårigheten att forska om det privata och sedan presentera det offentligt (Kvale & 

Brinkmann, 2009). De fyra etiska grundprinciper som ska skydda individen från skada vid så-

dana presentationer är (a) informations-, (b) samtyckes-, (c) konfidentialitets-samt (d) nyttjan-

dekravet (Vetenskapsrådet, 2007).  

 

Informationskravet innebär att vi som forskare ska ha delgett studiens deltagare vilken deras 

uppgift är och vilka villkor de har haft rätt till i den position de befunnit sig i (Vetenskapsrådet, 

2007). Deltagarna i denna studie har informerats om att deltagandet varit frivilligt och kunnat 

avbrytas när som, om det så önskats. Detta informerade vi om vid den första kontakten via mail, 

samt muntligt vid intervjutillfället. Vi informerade om vad vår studie skulle behandla, detta för 

att delge gymnasielärarna vad vi skulle göra. Ämnet och syftet har beskrivits, även varför vi 

önskat att just de skulle delta. Deltagarna har även informerats om att resultatet av intervjuerna 

enbart kommer att användas för denna studie. Samtycke har godkänts av samtliga lärare för 

studien, vilket inneburit att de själva har haft rätt att bestämma över sin medverkan, något som 

krävs för undersökningar med aktiva deltagare som i denna intervjusituation (Vetenskapsrådet, 

2007). Då gymnasielärarna tackade ja redan vid den första kontakten uppfylldes samtyckeskra-

vet.  
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Konfidentialitetskravet påvisar att gymnasielärarna ska ges största möjliga konfidentialitet (Ve-

tenskapsrådet, 2007). I studien står lärarna under fingerade namn för att tillfredsställa det kra-

vet. Om detta informerades lärarna vid intervjutillfället. Nyttjandekravet innebär att uppgifter 

som lärarna har lämnat endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2007). 

Gymnasielärarna har informerats om detta vid första kontakten och gjordes även så vid inter-

vjutillfället. En åtgärd för nyttjandekravet, och för att uppgifter inte skulle kunna användas i 

annat syfte än forskning, var att ljudinspelningarna raderades direkt efter transkribering. 

 

Genomförande och bearbetning av data 

Gymnasielärarna kontaktades i god tid innan intervjuerna som genomfördes under vecka 15 

och 17, år 2014. Första kontakten togs via mail. Innan intervjuerna genomfördes pilotintervjuer 

på två lärarstudenter där intervjuguiden utprovades. Att två lärarstudenter har deltagit i pilotin-

tervjuer innebar att vi har haft möjlighet att få jämförbara resultat ur intervjuguiden, detta då 

intervjuerna har genomförts på varsitt håll. Detta har vi ansett vara av vikt för att säkerställa att 

frågorna i intervjuguiden har kunnat besvara det vi vill ha svar på, samt att ordningsföljden varit 

lämplig för studien (Bryman, 2002). Pilotintervjuerna gav oss även idéer till följdfrågor samt 

att vi fick bekräftat att intervjuguiden var lämpad för vår studie. Som tidigare beskrivet har en 

intervjuguide använts där vårt syfte och frågeställningar för studien fungerat som teman. Inter-

vjuguiden användes som en grund för datainsamlingen, det vill säga intervjuerna. Vid val av 

plats för intervju finns det i de flesta fall för- och nackdelar. Miljön ska dock vara så ostörd som 

möjligt för att utesluta att till exempel kollegor kommer in i rummet eller att telefoner ringer 

(Trost, 2005). Intervjuerna hölls i en för gymnasielärarna lugn och bekant miljö där samtliga 

intervjuer gjordes på deras arbetsplats i avskildhet. Det var lärarna själva som utsåg plats för 

intervjun. Intervjuerna spelades in med diktafon och transkriberades. Detta för att enbart an-

teckningar kan innebära förlorad data. Med en utskrift av intervjun ges möjlighet till en detal-

jerad analys (Bryman, 2002). Vi har haft möjligheten att lyssna igenom lärarnas svar upprepade 

gånger och därigenom kunna bemöta den eventuella kritik som kan komma att tillfalla studien 

(Bryman, 2002). 

 

Bearbetning av insamlad data, det vill säga de transkriberade intervjuerna, innebar att vi först 

läste igenom transkriberingarna för att få en överblick av materialet. Eftersom vi inte har varit 

intresserade av en språklig analys har vi i transkriberingarna valt att inte använda oss av pauser 
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samt emotionella uttryck som exempelvis skratt (Kvale & Brinkmann, 2009). Då vi i resultatet 

använt oss av citat från intervjuerna har vi valt en formell skriftspråklig karaktär som i detta fall 

inneburit att vi exempelvis har använt sådant istället för sånt, något istället för nåt och så vidare 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Efter den första genomgången lästes materialet igenom igen och 

återkommande begrepp markerades. Det som markerades var nyckelord och teman som gym-

nasielärarna använt sig av och det var i detta läge som vår kodning av resultatet påbörjades 

(Bryman, 2002). Nyckelord och begrepp för denna studie berörde begreppsdefinitioner av stö-

rande beteenden, vilka beteenden som stör samt åtgärder och korrigeringar av störande bete-

ende. Exempel på sådana begrepp är prat, mobiler, tillsägelse och bråk.  Alan Bryman (2002) 

menar att kodning är en kritisk punkt av kvalitativ dataanalys då risken för feltolkning finns. 

För att minska risken för feltolkning behandlades transkriberingarna separat till en början för 

att inte påverka tolkningen och kategoriseringen av varandra. Koderna granskades och jämför-

des med existerande litteratur (Bryman, 2002). Vi har använt oss av en begreppsstyrd kodning 

(Kvale & Brinkmann, 2009) vilket innebär att vi har nyttjat Samuelssons (2014) kategorisering 

av störande elevbeteenden som en grund i våra intervjuer för att ha kunnat utläsa och tolka 

lärarnas upplevelser av störande elevbeteenden. En jämförelse har skett mellan data för att 

kunna finna likheter och olikheter (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Intervjukvalitet  

Vid kvalitativ forskning har begreppen validitet och reliabilitet diskuterats som viktiga, fram-

förallt vid kvantitativ forskning (Bryman, 2002). Vi har valt att använda begreppen trovärdighet 

och äkthet som begrepp på kvaliteten i denna studie. Anledningen till att begreppen trovärdig-

het och äkthet tillämpats är att reliabilitet och validitet förutsätter att det finns en absolut bild 

av den sociala verkligheten (Bryman, 2002). Vi har ansett att detta inte varit möjligt eftersom 

bilden av den sociala verkligheten är subjektiv och varierar från person till person. 

 

Trovärdighet består av fyra delkriterier. Tillförlitlighet innebär att resultaten beskrivs som till-

förlitliga vilket validerades med gymnasielärarna för godkännande. Genom att ha tagit hänsyn 

och arbetat utefter de forskningsetiska principerna anser vi att tillförlitligheten är tillfredsstäl-

lande. Överförbarhet innefattar möjligheten att överföra studien på andra situationer (Bryman, 

2002). Studien har genomförts på en liten grupp där betoningen snarare legat på djup i svaren. 

Vi har resonerat oss fram till att resultatet i denna studie på ett blygsamt och försiktigt sätt kan 

överföras på andra situationer. Risken finns dock att lärare från andra åldrar och skolor ger 
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annorlunda svar, samtidigt som svaren å andra sidan kan stämma överens. Pålitlighet innefattar 

att vi presenterat en fullständig och tillgänglig redogörelse för vårt tillvägagångssätt i studien, 

att vi antagit ett granskande synsätt. Vi har tillgodosett detta genom att ha presenterat vårt syfte, 

vilken metod, vilka val vi har gjort och varför. Kriteriet som innefattar att Styrka och konfirmera 

innebär att vi inte medvetet låtit våra personliga åsikter färga studien (Bryman, 2002). Intervjuer 

samt transkribering har genomförts enskilt. Vi har sedan tillsammans bearbetat inhämtad data 

och på så sätt i möjlig mån låtit personliga åsikter stå åt sidan. Vi har insett svårigheten i att 

vara objektiva men har haft en medvetenhet som förhoppningsvis har kunnat ge studien en 

reducerad subjektivitet. Äkthet innefattar kriterier om att studien ger en rättvis bild av det lärarna 

uppger. Genom att ha delgett lärarna vår studie samt att de även validerat densamma anses 

studien uppfylla äkthetskriteriet.  
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Resultat 

 

I detta kapitel presenteras gymnasielärarnas tankar kring störande elevbeteenden. Detta sker i 

tre delar enligt (a) lärarnas definition av störande beteende i klassrummet, (b) specifika elevbe-

teenden som stör gymnasielärarna samt (c) åtgärder mot störande elevbeteende. 

 

Lärarnas definition av störande beteende i klassrummet 

Vi uppmärksammar flera definitioner av vad lärarna upplever som störande beteende. Gemen-

samt för alla lärare är att störande beteende definieras av att fokus förskjuts från det som är 

avsett att göras, bort från huvuduppgiften. Detta oavsett om det är föreläsning, grupparbete eller 

enskilt arbete. Vi delar in lärarnas definitioner av störande elevbeteende i två grupper: (a) lärare 

med elevperspektiv och (b) lärarperspektiv. 

 

Lärare med elevperspektiv 

Fem av sex lärare upplever störande beteende sett ur ett, vad vi kallar, lärare med elevperspek-

tiv. Det vill säga att störande beteende är ett beteende som stör andra elever snarare än lärarna 

själva. Detta visar sig genom att eleverna visar hänsyn och respekt mot läraren, men inte till 

sina klasskamrater. 

 

[...] det vi håller på med är en slags lärandesituation, alltså undervisning, och det som jag upp-

fattar som mest störande är ju det som går ut över andra än en själv. [...] alltså det som minskar 

möjligheten för andra att tillgodogöra sig det vi håller på med. Alltså att stjäla uppmärksamhet, 

att avbryta eller på något sätt flytta fokus från det vi ska hålla på med. (Cesar) 

 

Cesar upplever att störande beteende är något som framförallt påverkar omgivningen, utöver 

den enskilde elev som stör, och resulterar i att undervisningen blir lidande på grund av avbrott 

eller minskad fokusering. Möjligheten för elever att tillgodogöra sig undervisningen minskar 

och i det avseendet är beteendet störande. Citatet visar därmed på en uppfattning av en lärare 

med elevperspektiv då det minskar möjligheten för andra elevers möjligheter att tillgodogöra 

sig uppgiften. Cesar har i detta fall kunskapen och blir således inte påverkad så till den grad att 
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han störs, utan det är eleverna som är i fokus. Det kan inte uteslutas att Cesar inte störs av 

beteendet, dock uppfattas det störande utifrån gruppen lärare med ett elevperspektiv. Erika me-

nar att beteendet kan bero på att eleverna ännu inte har förstått klassrumsmiljöns sociala koder 

och önskvärda beteende. 

 

Det tycker jag är störande, att man inte kan respektera sina klasskamrater. För gentemot en lärare 

är det ju sällan det blir störande, men att störa någon annan i sina tankegångar och att liksom, 

någon som har räckt upp handen och vågat formulera sig utifrån en fråga eller tanke eller något, 

det kanske jag tycker är det värsta egentligen. [...] Ja det gör mig mest irriterad [...]. (Erika) 

 

Erika sätter eleverna i fokus och återigen framträder en lärare med ett elevperspektiv. Elevernas 

störande beteende drabbar med andra ord eleverna i större grad än läraren. I detta fall menar 

Erika att eleven visar på flera sidor genom att störa sina klasskamrater. Dels att eleven respek-

terar läraren men inte sina klasskamrater och dels att sociala koder, som att exempelvis vänta 

på sin tur, inte har begripits av eleven. 

 

Lärarperspektiv 

Anna utgår från det vi väljer att kalla för ett lärarperspektiv. Det innebär att störande beteende 

främst påverkar läraren själv och dennes undervisning. Anna upplever till exempel att mobil-

användandet tar för mycket energi från den lärarledda undervisningen, detta oavsett om eleven 

använder mobiltelefonen i eget syfte eller påverkar elever runt omkring. 

 

[...] det är mer störande om jag har en föreläsning, då blir beteendet mer störande än om de har 

eget arbete. (Anna) 

 

Anna anser att beteendet är mer störande då hon själv är i fokus. Hon upplever med andra ord 

att ett störande beteende är något som påverkar henne negativt i undervisningen, inte nödvän-

digtvis att andra elever påverkas av elevens störande beteende. Beteenden som däremot enbart 

stör den enskilda elevens inlärning uppfattas inte av lärarna som lika störande. Cesar och Filip 

menar att det ligger ett visst ansvar på elever som går i en frivillig skolform att själva att ta 

ansvar för sin utbildning. Tyngdpunkten för fem av lärarna ligger istället på att det är när andra 

elever påverkas negativt, det vill säga att någon stjäl fokus och uppmärksamhet eller avbryter 

den pågående aktiviteten, som beteendet upplevs vara mer störande.  
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Alltså när arbetet blir avbrutet och fokus flyttas från den egentliga uppgiften. Det finns väl stö-

rande elevbeteenden som drabbar den enskilde eleven men framförallt handlar det om sådana 

saker som gör att jag som lärare eller andra elever påverkas negativt. (David) 

 

[...] Det som kan vara störande är ju vid genomgångar, när någon pratar eller håller på med någon 

annan verksamhet som stör både den personen men framförallt de runt omkring [...].   

            (Erika) 

 

David och Erika påtalar att ett störande beteende till stor del drabbar andra, snarare än den 

enskilde eleven. Även om beteendet stör den enskilde eleven så är det inte det lärarna upplever 

som störande. Ett störande beteende är det först när omgivningen, elev som lärare, påverkas 

negativt. 

 

Specifika elevbeteenden som stör gymnasielärarna 

Lärarna uttrycker vilka (a) elevbeteenden som stör gymnasielärarna mest och vilka (b) elevbe-

teenden som upplevs vara mest förekommande i den gymnasiala klassrumsmiljön. Nedan pre-

senteras dessa utifrån tolkningar av intervjusvaren och de tio kategorier av störande elevbete-

enden som lärarna utgår ifrån.  

 

Elevbeteenden som stör gymnasielärarna mest 

I analysen av intervjuerna framkommer fyra kategorier av beteenden som lärarna anser vara 

mer störande än andra. Dessa är (a) Otillåtet prat, (b) Otillåten mobiltelefon-/datoranvändning, 

(c) Olydnad samt (d) Passar inte tider. Fyra av lärarna anser Otillåtet prat vara störande, varav 

två lärare uppfattar det vara det mest störande beteendet.  

 

[...] okontrollerat surr och prat. Det är klart, om någon enstaka elev sitter och viskar lite grann 

tycker jag inte gör så mycket men rent ut sagt snackigt, en dialog som också kanske har en 

tendens till att höja sig och det är flera dialoger på gång i klassrummet, då måste man ju agera 

liksom. Då finns det inte förutsättningar att gå, jobba vidare. (Cesar)  

 

[…] rent generellt så, om man tittar på prat så är det ju väldigt störande för det stör ju alla […] 

jag skulle säga att prat är det mest förekommande och också det mest störande […]. (David) 
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Cesar och David visar att Otillåtet prat stör omgivningen så till den grad att undervisningen 

drabbas negativt. De anser därmed beteendet vara ett av de mest störande då det påverkar klass-

rumsmiljön i stort, inte enbart enskilda individer. 

 

Fem av sex lärare i studien anser Otillåten mobiltelefon-/datoranvändning vara störande. Anna 

och Filip upplever beteendet vara det mest störande. Filip förklarar delvis datorns fördelar i 

undervisningen, men som i citatet nedan pekar han på den otillåtna användningen som störande 

i undervisningen. Kategorin Olydnad anser hälften av lärarna höra till de mer störande beteen-

dena men ingen lärare upplever det som mest störande. Att detta beteende presenteras bland de 

mest störande beror på att flera lärare upplever Olydnad som ett av de mer störande beteendena 

i sin klassrumsmiljö i relation till andra.  

 

Ja, jag tycker att det är mest, det som jag irriterar mig på som mest är användandet av sociala 

medier, hos vissa, det vill säga mobiltelefon och datorn som vissa inte kan hantera. Det upplever 

jag som mest störande [...]. (Filip) 

 

Filip påtalar att Otillåten mobiltelefon-/datoranvändning är det mest störande beteendet då vissa 

elever har svårt att hantera redskapen medan undervisning pågår. Cesar har däremot en uppfatt-

ning som skiljer sig mot de övrigas syn på mobiltelefonanvändningen och upplever inte att 

mobiltelefoner stör så länge eleven använder den på ett sätt som inte påverkar någon annan.  

 

Det stör ju egentligen ingen annan, om någon sitter och tittar ner i knäet och skickar ett sms eller 

hålla snapchat eller vad det är [...] så stör inte det mig direkt i min undervisning och det stör ju 

inte den som sitter bredvid så till vida om inte personen räcker över sin mobil för att visa en film 

eller något sådant där. (Cesar) 

 

Cesar tycker att så länge mobiltelefonen används diskret och för eget syfte så stör den inte. Han 

menar sig kunna bli distraherad av beteendet, men inte så att situationen inte går att hantera och 

därmed inte så pass att han uppfattar beteendet som störande. Detta oavsett vad eleven gör på 

mobiltelefonen, så länge användningen inte inkluderar andra elever. När det gäller datoran-

vändning så undervisar flera lärare som medverkar i denna studie på skolor där eleverna använ-

der sig av personliga datorer i undervisningen. Det framkommer att lärarna upplever det som 

problematiskt då datorn används på ett otillåtet sätt.  
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Ja, alltså det kommer ju som ett brev på posten. Får de någonting de kan göra annat på så kommer 

problemen också, men det är ju en värdering som skola, där man tycker att fördelarna överväger 

nackdelarna [...]. (Bodil) 

 

Bodil upplever att lärarna och skolledningen är medvetna om vilka problem datorer kan med-

föra. De anser dock att fördelarna med datorer överväger de problem med störande beteende 

som det medför, vilket Filip i citatet nedan inte håller med om. Bodil arbetar med elevernas 

hantering av datorer och försöker på så sätt minska störande beteenden av denna form. Filip 

menar att datorns intrång i skolan ger mer negativa än positiva effekter i undervisningen. Han 

anser att omotiverade elever, samt elever som inte har någon tidigare erfarenhet av datorer i 

skolan, löper risk att använda datorn till andra saker än vad de är tänkta att användas till. Att 

frestelsen blir för stor. Elever som däremot har använt datorer i skolmiljön under tidigare år 

tenderar att lättare kunna hantera och använda datorn på det sätt som det är tänkt. 

 

[…] om vi tar det här med sociala medier och användandet av dator och sådant. Många har inte 

något sådant när de kommer hit och så får de en i ettan nu så det blir. För många som framförallt 

inte är så studiemotiverade blir det en leksak till stor del [...]. (Filip) 

 

Filip lyfter fram aspekten att omotiverade elever som får en dator i undervisningen oftare an-

vänder den på ett otillåtet sätt, vilket gör datorn till ett hinder snarare än ett hjälpmedel. Den 

Otillåtna mobiltelefon-/datoranvändningen stör då läraren och framförallt andra elever. 

 

Fyra av sex lärare uppfattar elever som inte Passar tider som störande. Cesar upplever det till 

exempel som det mest störande beteendet. Han uttrycker att konsekvenserna av en sen ankomst 

ger oro i klassrummet, att fokus flyttas från aktiviteten, vilket kan leda till avbrott i undervis-

ningen. En annan lärare menar att sen ankomst är särskilt störande vid olika former av examin-

ationer.  

 

[...] att folk kommer in sent, då flyttar ju fokus från mig och det vi har pratat om till den som 

kommer in. Och ibland måste man ju fråga, eller det man måste inte, men det blir liksom någon 

oro, någon ställer en fråga, varför kommer du sent? Och så ska man sitta någonstans och då 

måste man hitta en, någon stol och så måste man sitta bredvid en kompis och då måste man flytta 

någon bänk. Alltså det blir en oro i klassrummet. Det är en typisk situation där man bryter och 

ibland får man nästan starta om känns det som [...]. (Cesar) 
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Cesar visar här att en sen ankomst i sig inte behöver vara störande om eleverna smyger in och 

sätter sig. Däremot uppfattar han det som ett störande beteende när eleven som är sen på något 

sätt tar fokus från läraren och de övriga eleverna genom att till exempel flytta en bänk, stol eller 

liknande. Följden av en sen ankomst kan bli ett avbrott i undervisningen eller att i värsta fall 

starta om det avsnitt eller den del av undervisning som är pågående. En lärare skiljer sig från 

de övriga när det gäller uppfattningen om mest störande beteenden. Bodil menar att de mest 

störande beteendena är Fysisk aggression och Verbala skymfningar, vilka ingen av de andra 

lärarna uppfattar vara speciellt störande. 

 

[...] men de stör mest, så då blir det Fysisk aggression och Verbala skymfningar. (Vår kursive-

ring) (Bodil) 

 

Bodil anser Fysisk aggression och Verbala skymfningar vara de mest störande beteendena. Hon 

skiljer sig från de andra lärarna. De övriga uppfattar dessa beteenden som störande men inte 

som de mest störande i klassrummet. Det visar på att Bodil upplever de beteenden som klassas 

som grövre också vara mest störande.   

 

Elevbeteenden som upplevs vara mest förekommande 

Lärarna är relativt överens om vilka störande beteenden som är mest förekommande i klass-

rummen. Det är möjligt att urskilja två beteenden som framförallt är mer förekommande än 

andra i klassrumsmiljön. Fem av sex lärare anser att Otillåtet prat är ett av de mest förekom-

mande beteendena. Fem av sex lärare anser även att Otillåten mobiltelefon-/datoranvändning 

är bland de mest förekommande störande beteendena. Hälften av lärarna uppfattar Otillåtet prat 

som det mest förekommande, medan den andra hälften uppfattar Otillåten mobiltelefon-/dato-

ranvändning som mest förekommande. Dessa två störande beteenden är således dominerande i 

relation till de andra. 

 

Ja, prat är ju det vanligaste, absolut. Det finns säkert en hel del störande beteenden som inte är 

så vanligt förekommande men som är jäkligt irriterande när de väl förekommer [...] Det är det 

vanligaste, nästan hela tiden om man säger. Det är sällan du har en hel lektion utan det störnings-

momentet så att säga [...]. (David) 
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Davids beskrivning visar hur vanligt förekommande prat är. Han uppfattar det störande beteen-

det nästintill varje lektion, vilket gör det till det vanligaste störande beteendet för honom. Att 

det är sällsynt med lektioner där Otillåtet prat inte förekommer visar att beteendet är ett stort 

inslag i lärarens vardag i klassrummet. Filip anser inte, till skillnad från de andra lärarna, att 

Otillåtet prat hör till de mest förekommande störande beteendena. Han upplever att otillåtet 

prat och småsnack förekommer lite grann under lektioner, framförallt under elevernas första år, 

men att det i princip försvinner under det tredje året. 

 

Ja, det är så lätt att göra någonting åt. Det är bara att titta på dem så slutar de ju, det är ju så lätt, 

att ge en signal om att de gör fel så det ser jag inte som något problem. (Filip) 

 

Flera av lärarna upplever att Otillåtet prat förekommer på varje lektion medan frekvensen på 

Otillåten mobiltelefon-/datoranvändning också är hög, dock inte lika förekommande som Otill-

låtet prat. Detta förklarar David med att mobiltelefoner och datorer går att använda på ett sätt 

som enbart stör eleven själv, medan prat ofta sker i en dialogform och på så sätt stör andra. 

 

Fyra av sex lärare anser Sysslolöshet vara vanligt förekommande men ingen anser att det är det 

mest förekommande. Det kan framförallt vara problematiskt när eleverna jobbar själva och un-

der eget ansvar, när de inte är under uppsikt av läraren. Även Passar inte tider nämns som 

vanligt förekommande av hälften av lärarna. Beteendet yttrar sig främst på morgonlektioner.  

 

[...] Sysslolöshet, alltså någon form av passivitet, det förekommer ofta, framförallt senare delen 

av lektioner och eftermiddagar. De hamnar mer i apatiläge om man säger så. (Vår kursivering) 

(Cesar) 

 

Cesar visar här hur eleverna inte aktivt väljer att vara sysslolösa, utan att det är något som 

uppstår vid trötthet. När Cesar beskriver det som ett apatiläge menar han att eleverna hamnar i 

ett läge där de helt enkelt inte orkar fokusera på arbetet. Att de blir passiva under senare delen 

av lektionerna och i slutet av dagarna. 
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Åtgärder mot störande elevbeteende 

De åtgärder som lärarna använder sig av för att stävja störande elevbeteenden presenteras uti-

från (a) åtgärder på organisationsnivå och (b) korrigeringar på grupp- samt (c) individnivå. 

Vilka åtgärder och korrigeringar ett störande elevbeteende leder till beror enligt samtliga lärare 

på vilket det störande beteendet är, samt hur allvarligt lärarna anser det vara i den aktuella 

situationen. 

 

Åtgärder på organisationsnivå 

På skolorna finns ordningsregler för hur eleverna ska bete sig i skolan och vilka regler som 

gäller i olika situationer. Ordningsreglerna är framtagna av skolan, det vill säga av rektorer och 

lärare, samt elever. Hälften av lärarna i studien menar dock att ordningsreglerna till stor del är 

vaga. Då det i flera fall saknas verktyg för hur elevbeteenden som brutit mot ordningsreglerna 

ska regleras, eller möjligtvis sanktioneras, uppfattas reglerna uddlösa. Filips uppfattning är att 

konsekvensen av att inte ha sanktioner och olika former av åtgärder från skolledningens sida 

kan få till följd att lärare ledsnar på att uppmana och påminna eleverna om det störande beteen-

det. Detta frånsett sen ankomst och frånvaro vilka i olika former behandlas av den Centrala 

studienämnden (CSN). Även för beteenden som kan resultera i kränkande behandling och 

mobbning, som till exempel Verbala skymfningar och Fysisk aggression, regleras på flera av 

skolorna av åtgärdsplaner och antimobbningsprogram vilka vi tolkar som åtgärder på organi-

sationsnivå. 

 

Eleverna kommer till tals i elev- och klassråd vid utvecklandet av regler. Cesar antyder att ord-

ningsreglerna är bra att ha för att påvisa för eleverna att ett beteende inte stämmer överens med 

de avtalade reglerna på skolan. Om störande elevbeteende i ett senare skede förekommer kan 

ordningsreglerna tas fram som en påminnelse för eleverna om vad som är överenskommet och 

återigen diskutera varför de är viktiga. 

 

[...] oftast brukar det ju börjas med att man har någon form av regler som i sann elevdemokrati-

anda får eleverna tycka till om det och komma med synpunkter. [...] det sköts ju på klass- och 

elevråd och internt inom lärargruppen. (Bodil) 
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Beskrivningen från Bodil lyfter fram hur arbetet med ordningsregler uppkommer. Hon anser 

det vara viktigt att eleverna får komma till tals för att känna delaktighet, vilket hon menar är en 

förutsättning för att ordningsreglerna ska accepteras av eleverna. 

 

Cesar menar att det finns tre olika vägar, eller strategier, för åtgärder och korrigeringar av stö-

rande beteende. Den strategi som behandlar organisationsnivån kallar han den formella vägen. 

Den syftar på att ett störande beteende kan kopplas till skolansordningsregler. Det exempel som 

Cesar tar upp är att en sen ankomst genererar de minuterna som eleven är sen i skolans frånva-

rosystem. Åtgärden är med andra ord kopplad till de formella regler som finns i organisationen. 

En vidare konsekvens av ett sådant beteende är vid upprepat beteende indraget studiestöd från 

den Centrala studienämnden (CSN). 

 

Bodil och Cesar berättar att de har en standardprocedur vid disciplinärenden. Är det ett beteende 

som anses vara trivialt så korrigerar ämnesläraren det direkt. Är det mer extremt tar läraren 

kontakt med elevens mentor som får till uppgift att följa upp det som händer. Upprepar sig 

beteendet och mentorn inte kommer fram till en lösning med beteendet tar mentorn ärendet 

vidare till rektor som har huvudansvaret. Denna struktur på åtgärder kallar lärarna för Trappan. 

 

[...] rektorsprat och det är ju för elever som har ett störande beteende, just att det är det man 

behöver, ett gammalt hederligt uppsträckningssamtal. (Bodil) 

 

Bodil påtalar här hur man som lärare kan gå vidare med en elev som har ett återkommande 

störande beteende, som behöver ett samtal. Det visar att en tredje part, i detta fall rektorn, får 

gripa in då beteendet inte kan stävjas av ämneslärare eller mentor. 

 

Bodil berättar även att skolan vid ett tillfälle blockerade vissa hemsidor för att komma tillrätta 

med användandet av datorer på ett otillåtet sätt. Det gav istället motsatt effekt då eleverna till-

bringade mer tid åt att försöka komma runt blockeringarna. Bodil menar att elevernas fokus på 

så sätt förflyttas från den tänkta uppgiften. Skolan hävde sedan blockeringarna för att den av-

sedda effekten uteblev. 
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Korrigeringar på gruppnivå 

På gruppnivå urskiljer vi flera korrigeringar mot störande beteenden. Fyra av sex lärare påpekar 

att den viktigaste och mest effektfulla faktorn i arbetet mot störande elevbeteenden är att bygga 

relationer och en god klassrumsmiljö. Det gäller att bygga en god relation med klassen, att det 

finns en ömsesidig respekt mellan läraren och klassen. Relationer är också den andra vägen av 

tre för åtgärder och korrigeringar av störande beteende som Cesar påtalar. Lärarna menar att en 

god relation med gruppen resulterar i att eleverna undviker att bete sig störande. Lärarna slipper 

också använda mer drastiska korrigeringar, som att avvisa elever från klassrummet. Bodil och 

Cesar menar att korrigeringarna, vilka de än är, blir effektfullare och får en mer långsiktig effekt 

om relationen är god. 

 

[...] själva relationen är grunden till allting. Ett bra klassrumsklimat, de vet vem jag är, jag vet 

vilka dem är. Då undviker man det där att man måste få bort elever ur klassrummet [...] man 

kommer liksom aldrig dit. (Bodil) 

 

Vid störande beteenden på gruppnivå använder sig Bodil och Cesar av den schemalagda men-

torstiden för att samtala och informera klassen. Samtalen handlar bland annat om vikten av ett 

bra klassrumsklimat. Cesar ger ett exempel på en stökig klass där nästintill alla elever utan 

undantag uppvisar ett störande beteende i form av prat. Arbetslaget arbetar kollektivt med hela 

klassen för att åstadkomma ett bättre klassrumsklimat. 

 

[...] där har liksom hela arbetslaget varit inne vid flertalet tillfällen och pratat om vikten av att 

hitta en bra arbetsro och miljö för alla [...]. (Cesar) 

 

Erika väljer att upprätta elevavtal tillsammans med eleverna som innehåller trivselregler för 

klassen i den fortsatta verksamheten. Det var efter en situation då en elev upprepat avbrutit 

lärarens framställning som Erika tog initiativet till att gruppera klassen för att utforma regler 

som grund för en god klassrumsmiljö. Klassen ansågs i övrigt vara rörig av flera lärarkollegor 

och elevavtalet fungerade då som ett verktyg för att strama åt och styra upp klassen. Erika menar 

även att en sådan överenskommelse mellan klass och lärare kan vara viktig för en lärare som är 

nyutbildad. Sådana överenskommelser ses som en trygghet att ha som introduktionsbas vid 

eventuella situationer av störande elevbeteenden. Senare, när läraren finner sin roll i klassrum-

met och på ett tryggt sätt kan förmedla vad som är acceptabelt i ett klassrum behövs sällan dessa 

överenskommelser.  
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Anna berättar om ett samarbete tillsammans med klassen som hon brukar genomföra, ett försök 

att minska det otillåtna användandet av mobiltelefoner. Eleverna får lägga undan mobiltelefo-

nerna, alternativt lägga de upp och ned på bänken. Mobiltelefonerna får därefter inte röras för-

utom på en förbestämd rast i mitten av lektionen. Resultatet är ofta lyckat och eleverna respek-

terar förutsättningarna, mobiltelefonerna stör därmed inte alls under lektionerna.  

 

Om det i klassrummet är allmänt pratigt, eller om lektionen ska starta då flera av eleverna an-

vänder sina mobiltelefoner eller datorer, försöker fem av sex lärare att korrigera beteendet ge-

nom att uppmana klassen att vara tyst eller sluta upp med mobiltelefonerna alternativt datorerna. 

Korrigeringen består med andra ord av tillsägelser och uppmaningar till hela klassen. 

 

Korrigeringar på individnivå 

Alla lärare använder sig tillsammans av olika former av korrigeringar vid tillfällen då en enstaka 

elev eller möjligtvis två uppvisar ett störande beteende i klassrummet. För samtliga lärare är 

tillsägelser i form av olika uppmaningar en av de mest använda korrigeringarna. Om beteendet 

fortsätter, använder fem av sex lärare uppmaningar direkt riktade till de elever som det störande 

beteendet gäller. Korrigeringen tar sig uttryck på två sätt. I det första sättet genom en tillsägelse 

och i det andra ett utpekande av eleven vid tillfället. Om läraren anser att ett utpekande kan 

skada eleven på något sätt, att tvinga dem till försvarsställning, väljer David och Erika att vänta 

till lektionens slut för att därefter prata med eleven om det störande beteendet. De menar, likt 

korrigeringar på gruppnivå, att metoden för att lyckas är en god relation och att framförallt 

samtalet med eleverna är A och O. 

 

[...] Jag tror på att mötas och prata. Det är väl metoden för det mesta faktiskt, att inte ignorera 

det utan att man, kanske inte under lektionen, det blir liksom en försvarsställning från elevens 

sida [...] Utan i efterhand, efter lektionen, att jag får prata ett par ord med eleven om att det inte 

funkar [...]. (Erika) 

 

Det framgår att Erika anser relationen till individen vara viktig. Att dels prata med ele-

ven och diskutera vad det är som inte fungerar med dess beteende och att dels skydda 

densamme från att utsättas för en obekväm situation i vilken eleven riskerar att pekas ut 

och tvingas till försvarsställning gentemot läraren.  
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Hälften av lärarna väljer vid enstaka tillfällen att korrigera det störande beteendet genom att 

avvisa eleven från klassrummet. Cesar beskriver att det är en form av sanktion och utpekande. 

Detta är den tredje vägen av åtgärder och korrigeringar av störande beteende som han benämner 

som reprimander/sanktioner. Sanktioner kan te sig olika men att avvisa en elev från klassrum-

met är en följd av att ett beteende inte lyckas stävjas eller att beteendet är återkommande. Cesar 

menar att en sanktion i form av avvisning är en effektiv metod eftersom elever, även om de inte 

är intresserade av skolan, vill vara med klassen. Att inte få vara med är kännbart och det bidrar 

till att klassrumsmiljön blir bättre för stunden. 

 

Cesar påpekar även att det är av vikt att följa upp en avvisning med att prata med eleven efteråt. 

I samtalet är det viktigt att få klart för sig att eleven förstår, att en överenskommelse nås och att 

bägge parter blickar framåt för att hitta en lösning på problemet. Filip har en liknande uppfatt-

ning som syftar på att eleven vid det enstaka tillfället, vid avvisningen, blir utsatt och får skäm-

mas. Detta sänder en signal till den övriga klassen som på lång sikt ger ett önskvärt resultat 

genom att ett exempel statueras. Avvisningen får därmed statuera exempel för hur man inte ska 

uppföra sig i klassrumsmiljön. Likt ovanstående resonemang om samtalet påtalar även Filip 

vikten av att diskutera och förklara varför ett störande beteende inte är önskvärt och hållbart. 

 

[...] att man gärna sen fångar upp den här eleven efteråt och pratar, att man liksom är överens 

liksom, [...] jag vill ju inte bygga en konflikt, en konflikt leder ofta till högre frånvaro, vilket 

leder till sämre studieresultat [...]. (Cesar) 

  

I citatet lyfter Cesar fram att det är viktigt att reda ut händelsen. På så sätt legitimerar han varför 

korrigeringen vidtas så att eleven förstår varför han gör som han gör. Om Cesar lämnar händel-

sen utan uppföljning finns det en risk att en långvarig konflikt uppstår vilket inte är till fördel 

för elevens skolgång. Cesar visar genom efterarbetet som eleven korrigeras på att eleven är 

betydelsefull och att han vill elevens bästa. 

 

Fyra av sex lärare använder sig av icke verbala metoder för korrigering av störande beteende. 

Exempel på icke verbala metoder som lärarna uppger är blickar, kroppsspråk och att använda 

sin närvaro. Dessa metoder är vanligast förekommande när det förväntas att elevernas fokus är 

riktat mot läraren eller andra elever, som exempelvis under föreläsningar eller redovisningar. 

Med blickar och närvaro korrigerar lärarna elever på ett sätt som gör att de inte behöver avbryta 

sin genomgång utan kan kasta en snabb blick mot de som pratar, alternativt att läraren rör sig 
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mot den elev eller de elever som pratar. På så sätt stör inte korrigeringen de elever som inte 

uppfattar ett störande beteende i klassrummet och därför kan undervisningen fortgå utan avbrott 

vilket lärarna anser vara en fördel.  

 

[...] om jag till exempel har föreläsning eller introduktion [...] då använder jag mig mycket av att 

röra mig i klassrummet. Då behöver jag inte avbryta det jag pratar om, utan kan bara röra mig åt 

det hållet ofokuset ligger [...]. (Anna) 

 

För Anna är det en medveten strategi att med sin närvaro, genom att röra sig runt i klassrummet, 

korrigera det störande beteendet. På så sätt blir de elever som inte är störda av beteendet inte 

påverkade av en för stunden avbruten föreläsning. 
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Diskussion 

 

Vi diskuterar i denna del vårt resultat mot den tidigare forskningen. Diskussionen följer dispo-

sitionen (a) Vad definierar gymnasielärarna som störande beteende? (b) Vilka störande elevbe-

teenden uppmärksammar gymnasielärarna? (c) Vilka verktyg finns på skolorna för att före-

bygga och åtgärda störande elevbeteenden? (d) Hur skapar gymnasielärarna kontroll och ord-

ning i klassrummet? samt (e) Vilka metoder använder gymnasielärarna för att korrigera enskilda 

elever?  

 

Vad definierar gymnasielärarna som störande beteende? 

I resultatet finner vi flera definitioner av störande beteende. Det alla lärare anser vara kärnan i 

störande beteende är att fokus förskjuts från det som är avsett att göras, från huvuduppgiften. 

Thomas Nordahl, m.fl. (2007) menar att störande beteende är ett resultat av en eller flera per-

soners brott gällande normer, regler och förväntningar i klassrumsmiljön. Våra gymnasielärares 

svar kan likställas med Nordahls, m.fl. (2007) definition då vi föreställer oss att ett störande 

beteende bryter mot lärarens förväntningar på undervisningens innehåll och struktur. Då de 

flesta eleverna i gymnasieskolan har gått nio år i grundskolan så förväntas de ha en förförståelse 

för skolans och klassrummets normer och vet hur de förväntas bete sig. Vi menar att störande 

beteende uppstår när en eller flera elever bryter mot skolans normer och regler. 

 

Ur gymnasielärarnas svar kan vi urskilja två perspektiv på störande beteende. Det första per-

spektivet kallar vi lärare med elevperspektiv. Det är detta perspektiv som fem av sex lärare intar 

i sin syn på störande beteende. Detta innebär att eleverna sätts i fokus och att det är dem som 

framförallt blir störda av en eller flera elever. Läraren uppfattar nödvändigtvis inte beteendet 

som störande för sin egen del. Doyle (1990) intar i sin definition av störande beteende ett lik-

nande perspektiv. Han menar att det störande beteendet tar fokus från klassens agenda och på-

verkar undervisningen i en annan riktning än den som är planerad. Han visar med andra ord att 

det är när övriga elever i klassen påverkas av beteendet som det anses vara störande, inte nöd-

vändigtvis läraren. 

 



 

36 
 

Det andra perspektivet, lärarperspektivet, innebär att det framförallt är när läraren själv blir 

störd i sitt arbete som beteendet uppfattas störande. Mick McManus (2002) beskriver störande 

beteende i liknande termer. Att det uppfattas störande när läraren blir påverkad av beteendet, 

alternativt anser det vara opassande och problematiskt. I vår studie antar en lärare detta per-

spektiv och definition av störande beteende. Att lärarperspektivet intas kan förklaras med att 

läraren är i början av sin yrkeskarriär och därmed framförallt fokuserar på sig själv och sin 

prestation inför eleverna. Vi tror att läraren i en framtid kommer att anta lärare med elevper-

spektiv när läraren har fått mer erfarenhet och blivit tryggare i sin yrkesroll. Detta underbygger 

vi med att övriga lärare med mer erfarenhet alla antar lärare med elevperspektiv. 

 

Båda perspektiven finns beskrivna i den tidigare forskningen. Vårt resultat visar att lärare med 

elevperspektiv är det dominerande perspektivet att se på störande beteende. Det är viktigt att 

som lärare vara medveten om att det finns två dimensioner av störande beteende. Dock råder 

det bland lärarna konsensus i uppfattningen om att störande beteende på något sätt stör den 

pågående verksamheten. Det är hur och vem som det störande beteendet påverkar och förskjuter 

fokus från, elev eller lärare, som är den avgörande skillnaden i definitionen av lärarnas syn på 

störande beteende. 

 

De två perspektiven sammanfaller under det beteende Terje Ogden (2003) kallar undervisnings-

störande. Det innebär att undervisning och lärande blir hämmande. Lärarnas definitioner av 

störande beteende faller samtliga inom ramen för undervisningsstörande. Vår studie visar att 

störande beteende hämmar och hindrar lärandesituationen. Detta är därmed en viktig del i att 

beteendet av lärarna uppfattas som störande i klassrumsmiljön. Vi anser störande beteende vara 

en viktig punkt för lärare då Skolverket (2011) fastslår att huvuduppgiften för gymnasieskolan 

är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för eleverna att inhämta och utveckla kun-

skaper. Att eleverna ska utvecklas till ansvarskännande människor som aktivt ska utveckla yr-

kes- och samhällslivet. Med detta yrkes- som samhällsuppdrag i skolan menar vi att störande 

elevbeteenden som problem blir än viktigare att belysa. 

 

I resultatet framkommer det fem av sex lärare anser att störande beteende till stor del drabbar 

andra, snarare än den elev som stör. Beteendet blir störande först när det påverkar omgivningen. 

Det kan förklaras med att gymnasieskolan är en frivillig skolform där eleverna har ett personligt 

ansvar för sin utbildning. Störande beteende blir därmed störande först när det påverkar andra. 

Doyle (1986) menar att störande beteende är något som hör till individen. Som vi diskuterat 
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ovan har vi kommit fram till en skillnad. Det står klart att beteendet startar på individnivå, dock 

måste det sprida sig till andra individer för att det ska anses störande. Vi vill mena att störande 

beteende hamnar på en form av gruppnivå då en elev som leker med sin mobiltelefon eller 

surfar på sin dator i sig inte stör. Det är ett störande beteende först när andra, när delar av 

gruppen, involveras i beteendet. 

 

Vilka störande elevbeteenden uppmärksammar gymnasielärarna? 

I vårt resultat framkommer att fyra kategorier av störande beteende anses mer störande än andra. 

Kategorierna som lärarna anser vara mest störande är Otillåtet prat, Otillåten mobiltelefon-/da-

toranvändning, Olydnad samt Passar inte tider. Otillåtet prat samt Otillåten mobiltelefon-/da-

toranvändning utmärker sig som de mest störande beteendena enligt lärarna.  

 

Att Otillåtet prat uppfattas vara ett av de mest störande beteendena anser vi vara ett väntat 

resultat i vår studie då det ligger i linje med tidigare forskning (Samuelsson, 2014; Granström 

& Einarsson, 1998; Houghton, Wheldall & Merrett, 1988; McNamara, 1987) som också finner 

att det är ett av de mest störande elevbeteendena. Vi kan därmed konstatera att det inte har skett 

någon förändring över tid. Otillåtet prat uppfattas fortfarande vara ett av de mest störande elev-

beteendena. Vi kan också konstatera att det även med en kvalitativ ansats, som i denna studie, 

framkommer ett liknande resultat som i tidigare genomförda kvantitativa studier. 

 

Det andra beteendet som uppfattas vara bland de mest störande elevbeteendena är Otillåten 

mobiltelefon-/datoranvändning. Detta beteende ingår inte i den kategorisering som Samuelsson 

(2014) samt Houghton, Wheldall och Merrett (1988) använder i sina enkätundersökningar. Ka-

tegorin har vi konstruerat utifrån de svar vi fått i intervjuerna. I detta avseende bidrar vår kva-

litativa ansats med ny kunskap. En förklaring till att mobiltelefoner och datorer används på ett 

otillåtet sätt, och därmed uppfattas störande, är att det är nyare företeelser i klassrummet. När 

Houghton, Wheldall och Merrett (1988) gjorde sin undersökning fanns inte dessa till förfo-

gande. Samuelsson (2014) använder sig av samma kategorier för att kunna jämföra resultaten 

mot Granström och Einarssons (1998) studie. Samuelsson (2008) nämner Störande artefakter 

som störande inslag i undervisningen bland lärare på högstadiet. Där kan mobiltelefoner ses 
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som personrelaterade, vilka kan störa både lärare som elever. Detta störande inslag i undervis-

ningen har vi fått anledning att återkomma till under rubriken De beteenden som uppfattas vara 

mest förekommande. 

 

Det råder delade meningar huruvida datoranvändningen i skolan är en fördel eller nackdel bland 

lärarna i vår studie. Bodil accepterar användandet och lägger energi på att lära eleverna att 

hantera datorerna på ett sätt som inte stör. Filip anser att mobiltelefon-/datoranvändningen har 

mer negativa än positiva effekter, just på grund av att eleverna inte kan hantera det på ett bra 

sätt. Utifrån hur både Bodil och Filip resonerar menar vi att lärarna ser fördelar med att använda 

elektroniska hjälpmedel i undervisningen. En förutsättning är dock att eleverna får verktygen 

till att kunna hantera dessa på rätt sätt. Att ge eleverna verktygen för att kunna hantera hjälp-

medlen på ett tillåtet sätt ser vi därmed som en viktig uppgift för både skolor och lärare. Lewis, 

m.fl. (2008) menar att Uppmärksamma lämpligt beteende av enskilda elever eller hela klassen 

och Diskutera med eleverna är de mest effektiva teknikerna i hanteringen av störande beteenden 

för att skapa positiva reaktioner i klassrummet. Vi menar att detta kan vara en väg för gymna-

sielärare att gå för att lära eleverna att kunna hantera elektroniska hjälpmedel i undervisningen. 

Som den tidigare forskningen visar är det effektivt för läraren att involvera eleverna i regel- och 

beslutsfattanden (Lewis, m.fl., 2008). Detta kan hjälpa eleverna att öka sin förståelse i hur till 

exempel datorer kan användas utan att vara störande. Även Samuelssons (2008) strategi som 

består av att Uppmärksamma elevens individuella ansvar för sitt beteende menar vi kan använ-

das som strategi för att få eleverna att ta ansvar för sitt beteende gentemot övriga elever, samt 

läraren, i användandet av elektroniska hjälpmedel i klassrummet. Strategin manar till att eleven 

själv ska korrigera sitt beteende. 

 

Olydnad och Passar inte tider är beteenden som lärarna i vår studie upplever vara bland de mest 

störande. I en jämförelse med den tidigare forskningen förekommer dessa två kategorier inte i 

samma utsträckning som i denna studie. Lindh- Munther och Widman (1972) kommer fram till 

att Olydnad är det näst mest störande elevbeteendet. Samuelsson (2014) finner att Passar inte 

tider är det tredje mest störande beteendet. I undersökningarna gjorda av Houghton, Wheldall 

och Merrett (1988) samt McNamara (1987) nämns inte dessa kategorier bland de mest störande. 

Granström och Einarssons (1998) studie på gymnasienivå visar att Passar inte tider samt Olyd-

nad är elevbeteenden som inte anses vara bland de mest störande. Att vi har fått fram dessa två 

beteenden som de mest störande kan förklaras med att vår studie är genomförd på gymnasie-

nivå. En frivillig skolform med ett större ansvar på den enskilde individen, eleven. Den större 
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friheten kan nyttjas på ett sätt som uppfattas störande. Ovanstående resonemang om den frivil-

liga skolformens påverkan menar vi kan variera mellan skolor och sett över tid, som till exempel 

mellan denna och Granström och Einarssons (1998) studie. Vi har även utifrån vårt resultat 

resonerat kring beteendet Passar inte tider. Vi uppmärksammar att en sen ankomst kan resultera 

i andra störande beteenden. Detta exemplifieras genom att en elev kommer in sent till en lektion 

och då åstadkommer ljud vid flyttandet av bänkar och stolar, samt att det i situationen kan 

uppstå en dialog om varför eleven är sen. 

 

Lärarna i vår studie är till stora delar samstämmiga i vilka beteenden som är de mest störande. 

Dock kan vi se en variation när det handlar om hur Bodil uppfattar de mest störande elevbete-

endena. Hon kommer, likt Lindh- Munther och Widman (1972), fram till att de enligt oss mer 

allvarliga elevbeteendena även uppfattas vara de mest störande. Fysisk aggression och Verbala 

skymfningar anses, enligt Bodil, vara de mest störande elevbeteendena. Detta kommer även 

Lindh- Munther och Widman (1972) fram till. Att dessa beteenden ses som mest allvarliga kan 

bero på att konsekvenserna av sådana beteenden kan leda till fysisk och psykisk smärta i form 

av mobbning och kränkande behandling. Vi vill mena att uppfattningarna om störande elevbe-

teenden möjligtvis kan ses ur två perspektiv. Det ena behandlar undervisningssituationen som 

tidigare har benämnts som undervisningsstörande. Det andra perspektivet ger en bild av att 

Bodil ser till individen och dennes situation och välmående i stort, inte enbart till lärandesitu-

ationen, till undervisningen. 

 

De beteenden som uppfattas vara mest förekommande 

Det framgår att Otillåtet prat samt Otillåten mobiltelefon-/datoranvändning är de i särklass 

mest förekommande störande elevbeteendena. Detta stämmer till stor del överens med den ti-

digare forskningen som menar att lärare uppfattar Otillåtet prat vara bland det mest förekom-

mande. Samuelsson (2014) visar att de vanligaste förekomna beteendena både 1998 och 2013 

är Sysslolöshet, Passar inte tider och Otillåtet prat på gymnasienivå. Våra lärare nämner alla 

dessa som vanligt förekommande, dock är ordningen en annan. Detta tror vi kan bero på tillfäl-

ligheter, såsom lokala omständigheter på skolorna samt att sociala förhållanden som tidigare 

nämnt är föränderliga och kan visa ett annat resultat i en annan kontext.  
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Sambandet mellan mest störande och mest förekommande störande beteenden stämmer överens 

med den tidigare forskningen. Undantaget är Lindh- Munther och Widman (1972) som kommer 

fram till motsatsen, det vill säga att de mest störande elevbeteendena är de minst förekom-

mande. Deras resultat är att likställa med det Bodil anser. Att ett beteende som vi anser vara 

trivialt, till exempel Otillåtet prat, uppfattas vara bland de mest störande och mest förekom-

mande, menar vi kan bero på framförallt förekomsten av beteendet. Vi tror att beteendet i sig 

inte behöver vara det mest störande, utan att förekomsten, upprepningen av beteendet, bidrar 

till att lärarna uppfattar beteendet vara bland de mest störande. Detta utan att för den delen höra 

till de, enligt oss, mer allvarliga elevbeteendena så som Fysisk aggression och Verbala skymf-

ningar. I detta resonemang vill vi därmed lägga vikt vid hur ofta ett störande elevbeteende 

förekommer och att denna aspekt är av avgörande karaktär för vad gymnasielärare uppfattar 

vara mest störande. 

 

Vårt resultat visar även att Sysslolöshet och Passar inte tider är vanligt förekommande på gym-

nasieskolorna. Dessa kategorier av störande beteende kommer Samuelsson (2014), bland gym-

nasielärarna, fram till är det mest förekommande. Det uppfattas av oss som både en likhet och 

skillnad. Likheten och skillnaden ligger i att de i vår studie nämns som vanligt förekommande, 

dock inte mest förekommande, medan de är mest förekommande i Samuelsson (2014). Mest 

störande och mest förekommande elevbeteenden finns det som tidigare nämnt ett samband mel-

lan. De beteenden som lärarna finner mest störande är Otillåtet prat samt Otillåten mobiltele-

fon-/datoranvändning.  Dessa beteenden är även de mest förekommande. Detta tolkar vi som 

att beteendena i sig inte är så allvarliga, utan att förekomsten av det störande beteendet påverkar 

lärarnas uppfattningar om vilket beteende som anses vara mest störande. Otillåten mobiltelefon-

/datoranvändning som störande och mest förekommande beteende är ett resultat som skiljer sig 

från den tidigare forskningen på området.  

 

Samuelsson (2008) visar att kategorin Störande aktiviteter med elevers pratsamhet är absolut 

vanligast, vilket även denna studie visar. Skillnaden ligger i att Samuelsson (2008) visar att 

Störande artefakter, där mobiltelefoner räknas in, är minst förekommande. Den stora skillnaden 

mellan våra resultat kan bero på att de data som användes i Samuelssons (2008) studie samlades 

in på högstadiet i sjunde klass för ungefär tio år sedan. Det kan vara så att mobiltelefoner, med 

tillgång till internet och sociala medier med mera, i början av 2000-talet inte var vanligt före-

kommande bland 13-åringar och således inte uppfattades som störande.  
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Vilka verktyg finns på skolorna för att förebygga och åtgärda störande 

elevbeteenden? 

De verktyg som skolorna främst använder sig av är ordningsregler som har arbetats fram av 

skolledning, lärare och elever. Dessa används som riktlinjer och är en förebyggande del i arbetet 

för att ett gott klimat ska råda på skolorna. Användandet av skolans ordningsregler kan ses som 

en formell väg för att åtgärda och korrigera störande elevbeteende. Det innebär att det går att 

koppla det störande beteendet till ordningsreglerna, vilka används som ett stöd för lärarna. Ett 

exempel är sen ankomst, som med stöd av ordningsreglerna resulterar i frånvaro i frånvarosy-

stemet. Hälften av lärarna i vår studie uppfattar ordningsreglerna som vaga. Deras uppfattning 

är att det saknas reaktiva åtgärder att följa upp det störande beteendet med. Lärarna upplever 

att det är upp till varje enskild lärare att bestämma hur beteendet ska korrigeras, vilket i viss 

mån bidrar till att reglerna upplevs uddlösa. På skolorna finns det dock antimobbnings- och 

åtgärdsplaner som är detaljerade, vilka blir aktuella att använda vid de beteenden som kan re-

sultera i mobbning och kränkande behandling. Att skolor utformar åtgärdsprogram mot krän-

kande behandling är vedertaget gällande då detta står att finna i skollagen.  

 

Bodil och Cesar nämner en procedur vid störande beteenden som deras skolor använder sig av 

och vilken benämns Trappan. Detta förfarande är en korrigerande åtgärd vilken kan tas i bruk 

när läraren anser att elevbeteendet inte kan stävjas genom korrigeringar på grupp- och individ-

nivå. Trappan består som tidigare nämnt av tre steg. Steg ett innebär att läraren korrigerar be-

teendet direkt. Löser inte den berörda läraren situationen tas det vidare till elevens mentor (steg 

två). Steg tre innebär att mentorn, om inte denna klarar av att korrigera beteendet, tar ärendet 

vidare till rektor som har huvudansvaret. På detta sätt löper denna procedur stegvis i ”ansvars-

hierarkin” för eleven som uppvisar ett störande beteende och kopplas därmed ihop med orga-

nisationsnivån, det vill säga skolan. 

 

Hur skapar gymnasielärarna kontroll och ordning i klassrummet? 

Vårt resultat visar att det viktigaste medlet för att pro-aktivt motverka störande beteende på 

gruppnivå är Relationer. På så sätt byggs det upp en ömsesidig respekt mellan lärare och elever. 

Lärarna som förordar Relationer menar att det är en förutsättning för att undvika störande be-
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teenden i klassrummet. En god relation gör att lärarna kan undvika att ta till mer drastiska kor-

rigeringar mot ett störande beteende, så som till exempel avvisning. Goda relationer bidrar till 

att eventuella korrigeringar ger bättre effekt på lång sikt. Med Relationer som ett inslag för 

kontroll och ordning kan vi dra paralleller till Denscombes (2012) beskrivning av Ko-optering. 

Det är en strategi i vilken läraren visar vänlighet och sympati i relationen med elever. Detta ses 

som viktigt för att ha förutsättningar att upprätthålla kontroll över klassen.  

 

I elevavtalet som en lärare använder sig av får eleverna tillsammans formulera trivselregler för 

den fortsatta verksamheten i klassen. Varje elev skriver under elevavtalet som därmed gäller 

för hela klassen, hela gruppen. Dessa regler skiljer sig från skolans ordningsregler på så sätt att 

de är specifika för en klass. Denna form av elevdemokrati, återfinns i Denscombes (2012) Ko-

optering och syftar till att eleverna gemensamt ska sträva efter de mål som sätts upp, samt bidra 

till att elevernas motivation i längden ökar. Lewis, m.fl. (2008) påtalar att involverandet av 

eleverna i konstruktionen av klassrumsregler till viss del är ett produktivt förfarande att föredra 

för att skapa en positiv klassrumsmiljö. Vi menar att detta kan vara ett lämpligt tillvägagångs-

sätt, dels i de fall då en relation inte har byggts upp och dels i de fall då det störande beteendet 

inte har kunnat stävjas. Att låta upprätta elevavtal kan därför ses som både ett pro- som reaktiv 

arbete mot störande elevbeteende. 

 

Vilka metoder använder gymnasielärarna för att korrigera enskilda ele-

ver? 

Tillsägelser består av två former. Uppmaningar samt utpekande av elev är den första korrige-

ringen. Lindh-Munther och Widman (1972) kommer fram till att Tillsägelser är det vanligaste 

sättet att bemöta ett störande beteende. De menar att korrigeringen är snabb, direkt och enkel 

för att uppmärksamma eleven om det störande beteendet. Samuelsson (2008) får fram liknande 

resultat. Han menar att lärarna använder sig av verbala åtgärder såsom uppmaningar, tillrätta-

visningar samt uppsträckningar. De används i ovanstående ordning. Korrigeringarna används 

av lärarna för att variera sig och öka trycket på eleverna. Lärarna i vår studie gör däremot ingen 

skillnad på begreppen uppmaning och tillsägelser. Samuelsson (2008) påtalar riskerna med Ut-

pekandet. De konsekvenser som korrigeringen kan medföra är stigmatisering och marginali-

sering. Det kan leda till att eleven fortsätter med det störande beteendet. Korrigeringen kan 
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därför bli kontraproduktiv mot lärarens egentliga avsikt. Lärarna var medvetna om problemati-

ken. Om utpekandet är skadligt för eleven så väntar lärarna till lektionens slut för att samtala 

med eleven enskilt. Vi inser att det finns en risk med utpekandet av en elev som korrigering. 

Dock vill vi mena att elever på gymnasienivå bör kunna hantera ett utpekande av läraren, för-

utsatt att det sker på riktiga grunder. Det vill säga att utpekandet sker mot den elev som är 

”skyldig” till det störande beteendet. Detta dels på grund av elevens ålder och dels på grund av 

den förförståelse som eleverna bör ha efter minst nio år i grundskolan. 

 

Lewis, m.fl. (2008) kommer i sin studie fram till att Diskussion med eleverna mellan fyra ögon 

är en av de mest effektiva teknikerna för att få eleven att själv förbättra sitt beteende i framtiden. 

Denna inkludering och förhandling ökar elevens känsla av tillhörighet, vilket i ett längre per-

spektiv förebygger störande elevbeteenden. Samuelsson (2008) visar att högstadielärarnas 

första strategi för att korrigera elever vid störande beteende är att Uppmärksamma elevens in-

dividuella ansvar. Avsikten är att eleven själv ska korrigera sitt beteende till det bättre. Att 

involvera elever i samtal och diskussioner, det vill säga skapa relationer till eleverna, är utifrån 

den tidigare forskningen samt resultatet i denna studie, det viktigaste inslaget i lärares arbete 

mot störande beteenden. Det konstruktiva samtalet menar vi ger eleven en ökad möjlighet till 

självinsikt och därmed förutsättningar för att förstå hur eleverna ska agera och vilka konsekven-

ser det får i skolmiljön. Att öka förståelsen hos eleverna tror vi leder till en självreglering och 

korrigering av det egna beteendet. Eleverna arbetar således med läraren istället för mot.  

 

Avvisning av elev är något som förekommer vid enstaka tillfällen. Denna korrigering används 

när det störande beteendet inte har lyckats stävjas med Tillsägelser, alternativt för att statuera 

exempel. Den tredje vägen för korrigering Reprimander/sanktioner, vilken kan jämföras med 

Denscombes (2012) Domineringsstrategi, tillämpas i denna nivå. Korrigeringen är riktad till 

eleven för ett önskvärt beteende i klassrummet. Cesar menar att denna form av korrigering är 

kännbar för eleven då denne hamnar utanför gruppen. Detta kan ses som ett Utpekande och 

riskerna med stigmatisering och marginalisering realiseras. I Samuelssons (2008) andra stra-

tegi, som bland annat innefattar korrigeringen Peka ut elever, menar han att korrigeringen kan 

leda till ett uteslutande ur gruppen samt en identifiering för eleven av det störande beteendet. 

Samuelsson (2008) visar därmed på eventuella konsekvenser av korrigeringen, det vill säga 

stigmatisering och marginalisering. Vi anser att denna form av korrigering är en drastisk åtgärd 

som endast bör tillämpas vid återkommande störande elevbeteende. Lewis, m.fl. (2008) anser 
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att en risk med korrigeringen är att elevens studiemotivation kan minskas. Vi tror inte att av-

sikten med avvisningen är att utsätta den enskilde eleven för stigmatisering eller marginali-

sering, utan snarare är en korrigering för att säkerställa studiemiljön för de övriga eleverna i 

klassrummet samt lärarens kontroll. En avvisning kan ses som en bestraffning för den eleven 

som korrigeringen berör. Att riskerna innefattar konsekvenser som marginalisering och mins-

kad studiemotivation, samt frånvaro, bidrar till vår åsikt om att denna form av korrigering bör 

tillämpas i så liten grad som möjligt. Att som lärare vara medveten om riskerna med sitt age-

rande vid korrigeringar anser vi därför vara av vikt. Detta då läraren ska ge eleven kunskaper 

och förutsättningar för att i framtiden vara goda medborgare, det vill säga grunden i fostrans-

uppdraget. 

 

Fyra av sex lärare använder sig vid korrigering av störande beteenden av Icke verbala åtgärder. 

De icke verbala korrigeringarna som lärarna använder består av blickar, kroppsspråk och att 

använda sin närvaro. Att använda blickar, kroppsspråk och positionering påminner om delar av 

Denscombes (2012) Domineringsstrategi, att kontrollera klassrummet. Samuelsson (2008) fin-

ner att Icke verbala åtgärder används sparsamt då risken för negativa konsekvenser, vid till 

exempel ignorering, kan uppstå. Lärarna som använder sig av Icke verbala åtgärder använder 

dem oftast vid genomgångar och föreläsningar. Fördelen med Icke verbala åtgärder i sådana 

sammanhang är att verksamheten kan fortgå utan avbrott. Vi vill mena att åtgärder av icke 

verbal karaktär ställer höga krav på lärarens förmåga att sköta sin vanliga undervisning samti-

digt som denne uppmärksammar, och på ett smidigt sätt, utan att störa andra elever, korrigerar 

ett störande elevbeteende. Vi anser Icke verbala åtgärder, till exempel korrigering med blickar, 

vara ett bra verktyg när det störande elevbeteendet inte är av mer allvarlig karaktär och därmed 

kräver direkt uppföljning. 

 

Lärarna är i studien till stora delar samstämmiga, vilket gör att vi kan dra slutsatsen att lärarnas 

kön inte har någon inverkan när det gäller uppfattningar om störande beteende eller åtgärder 

och korrigeringar av dessa. 
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Vidare forskning 

Störande beteende menar vi är ett problem i klassrumsmiljön då det hämmar elevers lärande. 

Då det finns begränsad forskning på gymnasienivå vill vi förorda att det riktas mer fokus på 

denna frivilliga skolform och dess deltagare, lärare som elever. Vi vill föreslå att mer forskning 

om störande beteende, oavsett skolstadium, ska bedrivas med kvalitativ ansats som grund. Detta 

för att få lärare som elever att djupare reflektera över de problem som störande elevbeteenden 

medför i klassrumsmiljön. Vi vill även rekommendera en observationsstudie av störande elev-

beteenden, kvantitativ som kvalitativ, som kan bidra med information och kunskap till forsk-

ningsfältet som inte enbart lärare och elever uppfattar. Detta menar vi i allra högsta grad är 

aktuellt då PISA IN FOCUS (2011) delvis visar på ett samband mellan försämrade studieresul-

tat och störande beteende i klassrummet.  

 

Då vi har kommit fram till att fem av sex lärare i vår studie antagit en lärare med elevperspektiv 

som berör störande beteende i klassrummet, anser vi att en kvalitativ studie med elever skulle 

vara av betydelse för forskningsfältet. Vi tror att det är viktigt att belysa problemen med stö-

rande beteende från båda håll. Elevers perspektiv och uppfattningar om störande beteenden kan 

eventuellt bidra ytterligare till att förstå hur lärare i klassrumsmiljön kan arbeta med att före-

bygga och åtgärda de olika aspekter som störande elevbeteenden faktiskt har. För individen, för 

professionen, för samhället.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Personlig information:  

 Ålder  

 Ämnen (utbildning)  

 Verksam (hur länge?) 

 Karriär (arbetsplatser) 

 Kön  

 

 

Vilka elevbeteenden uppfattas av lärare som störande? 

 Vad upplever du som störande elevbeteende i klassrummet? Förklara/ utveckla 

 

Vilka elevbeteenden anses vara mer störande? 

 Finns det beteenden som du anser vara mer störande än andra? Förklara/ utveckla 

 Upplever du att de mer störande beteendena även är de mest frekventa? Förklara/ ut-

veckla 

 Hur ofta anser du dig uppleva störande beteende i din dagliga verksamhet? 

 

Hur korrigeras störande beteende hos eleverna av lärarna? 

 Hur handskas du med störande beteende? (Pro- samt reaktivt) 

 Kan du ge exempel på effektiva metoder mot störande beteende? (Fungerar de alltid, 

ofta eller ibland? Varför? Effekter? Långvariga/kortvariga?) 

 Skiljer sig åtgärderna/metoderna mellan olika elever? Utveckla 

 Skiljer sig åtgärderna/metoderna mellan olika beteenden? Utveckla 

 Hur arbetar skolan med disciplinära åtgärder? 

 Har du några ”egna” metoder att förebygga störande beteende med? 


