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Sammanfattning  

 

The purpose of this study is to examine what high school teachers perceive as disruptive behaviors of 

students in the classroom. The study examines the measures and approaches used against disruptive 

behavior. The method that was used for this study is semi-structured interviews, where I used an interview 

guide. The results are divided into themes based on the project issues. The results shows that high school 

teachers that participated in the study, perceived disruptive student behavior as something that creates a bad 

working environment for the students themselves, their classmates and the teachers. It is considered that to 

prevent disruptive student behavior, one has to continuously work with the students. The teachers believe 

that one should have a good dialogue and communication with the students, in order to prevent disruptive 

student behaviors.   
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Sammanfattning  
 
Syftet med denna studie är att undersöka vad gymnasielärares syn och uppfattningar på vad 

störande beteenden hos elever i klassrummet är. Metoden som användes för examensarbetet är 

semistrukturerande intervjuer där jag använde mig av en intervjuguide. Resultatet är uppdelat 

i teman utifrån arbetets frågeställningar. Resultatet visar att gymnasielärarna som deltog i 

studien ansåg att man uppfattar störande elevbeteenden som något som skapar en dålig 

arbetsmiljö för eleverna själva, klasskamraterna och för läraren. Man anser att man kan 

förebygga störande elevbeteenden genom att kontinuerligt arbeta med eleverna. Lärarna anser 

att man ska ha en god dialog och kommunikation med eleverna för att kunna förebygga 

störande elevbeteenden.  
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1.  Inledning 
 
En av lärarens viktigaste uppgifter är att se till att klassrummet är en plats där eleverna får 

arbetsro, där läraren har kontroll och ordning i klassrummet för att varje elev ska kunna ha en 

lugn och god arbetsmiljö. För att detta ska kunna fungera måste läraren använda sig av olika 

former av tillrättavisningar för att hålla ordningen i klassrummet. Att disciplinera elever i 

klassrummet är ett återkommande problem i lärarens vardag. Jag anser att det är viktigt att 

framtida lärare skaffar kunskap om hur man behandlar elever vid olika problembeteenden. 

Som lärare möter man detta dilemma varje dag och olika svårigheter kan uppstå i 

klassrummet som är komplicerade att lösa. Den svenska skolan har tagit emot kritik från 

allmänheten och politiker där man anser att elevresultaten sjunker, vilket även berört lärarens 

professionalitet. Elever stör under lektionerna på olika sätt. Detta gör att läraren måste hantera 

dessa beteenden för att frambringa arbetsro. Lärare uppfattar störande beteenden olika och 

hanterar dem annorlunda. Hur man som lärare behandlar störande beteenden är centralt för 

dennes professionalism. Som lärare bör man skapa goda relationer och utveckla en förståelse 

för att effektivt behandla elevernas störande beteenden. Eleverna påverkas ständigt av hur 

läraren uppträder och handlar. Därför måste man sätta ett gott exempel som lärare på vad som 

är tillåtet i ett klassrum. Elever har olika svårigheter vilket kan leda till störande beteenden 

och missgynna deras sociala utveckling samt deras inlärning i skolan. 

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag observerat och själv behandlat störande 

elevbeteenden. Genom teoretiska och praktiska verktyg har jag frambringat egna erfarenheter 

om hur man kan hantera och förebygga störande elevbeteenden. Jag har insett att det är ett 

aktuellt problem som man inte kan ignorera i klassrummet. Störande elevbeteenden skapar 

hinder för eleverna att utvecklas optimalt. Det är skolan och läraren som utgör grunden för 

elevens utveckling och man bör klarlägga vilka beteenden som man anser är störande och 

vilka åtgärder man kan använda mot dessa. Detta ska främja elevens utveckling och lärande. 

Som lärare gäller det att ha goda ämneskunskaper men även en didaktisk kompetens samt en 

god ledarstil för att hantera frågor som rör ordning och disciplin.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka några gymnasielärares syn på störande 

beteenden i klassrummet. 

 

Frågeställningarna utifrån syftet är: 

 

 

(1) Vilka beteenden uppfattar lärare som störande i klassrummet? 

 

(2) Hur anser sig lärare förebygga störande beteenden?  

 

(3) Hur anser sig lärare hantera störande beteenden när det uppkommit? 
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2.  Litteraturgenomgång 
 
I följande avsnitt kommer jag redogöra för vad störande beteenden innebär och hur man kan 

ta sig an dessa. Jag kommer också att ta upp vilka beteenden som anses vara ett problem och 

hur man hanterar och förebygger framtida störande beteenden.   

2.1 Beteendeproblem och dess betydelse i klassrummet  
 

Nordahl, Sorlie, Manager och Tveit (2007 s.30) skriver att man hämmar ett barns utveckling 

och lärande om man låter deras beteende bryta mot regler, normer och förväntningar i 

samhället. Beteendeproblem hindrar ett positivt socialt samspel för alla individer i alla åldrar. 

Om beteendet uppstår kontinuerligt och ökar under en viss tid anses det vara ett 

beteendeproblem. Problembeteendet hindrar den egna utvecklingen och ställer till besvär för 

andra individer. Nordhal m.fl. (2007 s.31) hävdar att definitionen av beteendeproblem är när 

en individ visar avvikande beteenden i normala situationer och bristande förmåga vid sociala 

relationer.  

 

Ett oönskat beteende måste finnas under en längre period för att kategoriseras som 

beteendeproblem oavsett om beteendet är aggressivt, depressivt eller impulsivt. Det handlar 

om vuxnas uppfattningar och förväntningar på ett acceptabelt beteende som ska anses vara 

normativt, belyser Nordhal m.fl. (2007 s.31). Att inte kunna förena individen och miljön som 

barnet befinner sig i skapar ett bristande ekosystem. Omgivningens höga krav och 

förväntningar på individen samt individens oförmåga att möta dessa krav kan skapa ett 

beteendeproblem. Greene och Ablon (2012 s.17-18) nämner även egenskaper som anses vara 

ett beteendeproblem som t.ex. anpassningsförmåga. Barn måste följa krav och anpassa sig till 

en föränderlig miljö enligt förväntningarna som ställs på dem. Även Imsen (2006 s.47) hävdar 

att egenskaper hos individen är beroende av miljön. Där således människans handlingar och 

beteenden påverkas av omgivningen och miljön.  

 

Läroplanen för gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan (Skolverket 2011 s.5) 

nämner att man ska visa respekt för en gemensam miljö och främja hänsyn till varje 

människas egenvärde. Man arbetar på olika sätt för att störande beteenden inte ska påverka 

skolmiljön. I Läroplanen skrivs det om att man ska uppfostra eleverna i frågor såsom 

mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och personliga erfarenheter. Man ska även 

respektera människors integritet, hjälpa människor och ta avstånd från att utsätta människor 
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för förtryck. Läraren ska arbeta med att förklara skolans regler och normer samt tillsammans 

med eleverna kunna utveckla regler för samvaron och arbetet i gruppen. Även Imsen (2006 

s.23) skriver om att skolan ska uppfostra eleverna i olika frågor som normer, värden och 

personliga förhållningssätt. Att lära eleverna hur man bör bete sig på ett acceptabelt sätt 

gentemot andra människor är skolans främsta uppgift i samband med respekt och tolerans. 

Lindström och Pennlert (2009 s.11) skriver att lärare ska stödja elevers utveckling av fostran 

när det gäller ansvarstagande, tolerans, generositet och rättskänsla. Barnet ska lära sig syftet 

med fostran och kunna ta ansvar för sig själv men även för andra.  Imsen (2006 s.70) skriver 

om begreppet dold läroplan som innebär att eleverna ska sitta tysta, inte skrika på lektionerna 

och lära sig uppfylla kraven av ordning och disciplin. Det är riktlinjer som samhället vill att 

skolan ska utföra.  

 

Greene och Ablon (2012 s.30) nämner olika faktorer som anses vara beteendeproblem som 

t.ex. att ha svårt att anpassa sig till regler, svårt att hålla ordning på saker, svårigheter att hålla 

sig till ämnet och att genomföra uppgifter. Ogden (1991 s.25) nämner att elever kan ha flera 

olika svårigheter i skolan som kan definieras som beteendeproblem, som exempelvis 

anpassningsvårigheter, underprestation eller samarbetssvårigheter. Ogden (1991 s.28-29) 

skriver om vardagliga problem som återkommer i skolan under lektionerna, t.ex. bristande 

koncentration, elever som stör klasskamrater och småprat under lektionerna. Även 

Samuelsson (2008 s.12) skriver att lärarna anser att det som stör i klassrummet såsom prat, 

dålig arbetsdisciplin, lättja, sen ankomst och att inte utföra uppgifter är olika 

disciplinproblem. Ogden (1991 s.30-31) nämner att lärare ser hur elever präglas av svaga 

prestationer när de utsätts för allför stora förväntningar. Nordhal m.fl. (2007 s.34-35) skriver 

att de vanligaste formerna av beteendeproblem i skolan är beteenden som hindrar lärandet och 

undervisningen. Han talar om elever som är stökiga, rastlösa, lättdistraherade, drömmer bort 

sig på lektionerna och som gör att andra elever störs under lektionerna.   

 

2.2 Förebyggande av beteendeproblem 
 

Fettig, Schultz och Ostrosky (2013 s.32) skriver att barn kan få sociala problem och 

skolproblem i samband med deras uppväxt och relationen med sina föräldrar. För att uppnå en 

lyckad relation mellan vuxna och barn krävs det att man kommunicerar genom att vara vänlig, 

att lyssna och att vara ärlig. Man ska respektera varandra, vara tillförlitlig, vara tillgänglig, 
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visa empati och visa omsorg. Men en av de viktigaste delarna i en relation är att det ska vara 

jämlikt skriver Fettig, Schultz och Ostrosky (2013 s.32). Lindström och Pennlert (2009 s.9-

10) skriver att en yrkeskicklig lärare ska kunna samverka med elever, förmedla värdegrunden 

för att eleverna ska utvecklas till demokratiska och ansvarstagande medborgare. Relationen 

med eleverna och undervisningens innehåll har ett samband. Lindström och Pennlert (2009 

s.11) nämner att läraren behöver social kompetens för att klara sitt arbete. Den sociala 

kompetensen innefattar mötet med eleverna. Det gäller att främja kommunikation och 

samspela med eleverna. Man ska visa empati, omsorg och visa färdigheter i att kommunicera, 

då eleverna vill bli bekräftade och sedda. Thornberg (2013 s.88-89) skriver om begreppet 

auktoritativ fostransstil som innebär att man har regler och krav mellan vuxna och barn såsom 

att man bör samarbeta. Genom att lyssna på barnen får man höra deras synpunkter och 

känslor. Barnen ska veta vad som förväntas vara ett gott beteende och vad som inte 

uppskattas. Genom samarbete och att lyssna på barnens synpunkter skapas en ömsesidig 

respekt hos båda parter. Den auktoritära fostransstilen innebär att man använder mer strikta 

regler för att styra barnets beteende. Barnen ska följa reglerna utan att ifrågasätta eller påverka 

dem. Denna fostransstil är till för att forma barnet ensidigt och om det inte lyder så brukar 

man använda sig av bestraffning. I förhållande till den auktoritativa fostransstilen, ses denna 

stil mer som en maktutövning. Thornberg föredrar den auktoritativa fostransstilen då den 

också bygger på regler och normer men som i högre grad är sensitiv och relationen byggs 

genom närhet och värme. Lindqvist (2010 4-5) skriver om begreppet den ödmjuka blicken 

som innebär att läraren ska sätta sig in i elevernas vardag genom att visa att man bryr sig om 

dem. Att använda sig av längre och goda blickar mot eleven samt att vara social ger eleven en 

bekräftelse på att den finns i lärarens värld. 

 

Thornberg (2013 s.103) skriver om att relationsarbetet mellan lärare och elev är väldigt 

betydelsefullt. En positiv och stödjande relation med eleverna leder till ett bättre lärande, ett 

positivare och mer socialt beteende i klassrummet. Lärares goda attityd mot elever skapar ett 

effektivare klassrumsklimat såväl som att elevernas förmåga, skolintresse, mål och motivation 

ökar hävdar Thornberg. Som lärare ska man vara engagerad och effektiv. Detta innefattar att 

man tar hänsyn till elevens socioekonomiska bakgrund, förkunskaper och begåvning. Genom 

att man lär känna eleverna med värme och respekt skapas en god relation som man anser har 

en stor betydelse för förebyggandet av beteendeproblem. Även Ogden (2003 s.105-106) 

skriver om relationen mellan läraren och eleven som väldigt viktig då den skapar 
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förebyggande åtgärder mot störande elevbeteenden och även främjar utveckling och framgång 

för eleven.  

 

Greene och Ablon (2012 s.15-16) skriver att vuxna och barn ska alltid försöka komma 

överens. Att man kommer överens skapar en starkare sammanhållning samt att båda parter 

utvecklas och formar varandra. Imsen (2006 s.27) nämner att läraren måste förstå faktorerna 

som påverkar elevernas uppförande, det gäller att man har yrkesmässiga och sociala 

erfarenheter för att utöva en professionell roll. Wahlström (1996 s.15) nämner att 

kommunikation skapar att man får tillgång till sina känslor och även andras känslor, då man 

inser att alla individer inte är som en själv. Att lyssna är betydelsefullt för att förstå motparten. 

Även Stensmo (2000 s.57) talar om att man som lärare ska ha goda relationer med eleverna. 

Han nämner Canters ledarstil som tar upp självsäkerhet för läraren och som är ett sätt att bli 

respekterad för samt att det skapar goda relationer till eleverna. Genom att man känner 

eleverna och har en god kontakt med dem, så underlättas situationen otroligt mycket. De 

positiva förtjänsterna med denna ledarstil är som Stensmo (2000 s.59) nämner att det själv-

säkra beteendet kan övas och tränas, genom att man arbetar kontinuerligt med dialoger samt 

att man utvecklar sina egenskaper. Stensmo (2000 s.72) talar även om att läraren måste vara 

en god förebild som är rättvis, bryr sig och håller ord där det positiva är att bygga en god 

relation med eleverna för att förtjäna deras respekt. Carlgren (1997 s.13) skriver att läraren 

ska se till att elevernas intresse samt deras inflytande i undervisningen är betydelsefull och där 

läraren kan möta upp eleverna på deras villkor. Dahlkwist (2012 s.81-83) talar även om att 

relationer och social kompetens utgör en grundsten för ens lärarkompetens och ledarskap. 

Lärarens uppmärksamhet och intresse i förhållande till eleverna skapar positiva attityder för 

dem. Dahlkwist (2012 s.88-89) skriver att läraren ska aktivt lyssna, bygga upp varma 

relationer, vara en positiv auktoritet och vara en förebild i klassrummet men även i det 

vardagliga samspelet.  

 

Nordhal (2007 s.233-234) nämner att man som lärare ska berömma, uppmuntra, visa 

entusiasm och ge eleverna uppmärksamhet. Stensmo (2000 s.222) skriver om Gordons 

ledarstil där aktivt lärarskap handlar om att vara en aktiv lyssnare, använda sig av samtal med 

eleverna och utveckla sin kunskap om relationer. Man ska visa självacceptans och förståelse 

som lärare då människor har olika förmågor och brister. Charles och Senter (2005 s.129-130) 

nämner att som lärare ska man hjälpa studenterna att lyckas i skolan med hopp om en bra 

framtid. Man ska uppmuntra studenterna till ett gott beteende och motivera dem. Charles och 
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Senter (2005 s.132) hävdar att studenter som stör i klassrummet är elever som misslyckats och 

har tagit emot konsekvenser och bestraffningar som skolan gett dem. Studenterna har en dålig 

självkänsla samt lite hopp att lyckas i skolan och riskerar då att helt sluta bry sig. Charles och 

Senter (2005 s.140) skriver om att läraren ska kartlägga problemet, ha tålamod, vara artig 

samt ha olika strategier som ska bidra till en lugn och god situation. Charles och Senter (2005 

s.132-133) skriver att lärare kan främja elevens sätt att nå framgång och hopp om framtiden 

genom att ta fram de goda egenskaperna hos eleverna. Att uppnå mål och övertrampa 

barriärer går genom dialog och samtal. 

 

Fettig, Schultz och Ostrosky (2013 s.35) skriver att strategier för att leda barnen i riktning mot 

goda beteenden är att använda sig av positiva perspektiv. Att tala om vad som förväntas av 

barnen är något man ska använda sig av och är betydligt bättre än att säga saker de inte ska 

göra och lägga prägel på negativa synpunkter.  Hemmeter, Ostrosky och Corso (2012 s.33) 

skriver att förhindra störande beteenden i klassrummet är att förhindra det från äga rum från 

första början. Man ska ständigt arbeta med störande beteenden, speciellt med barn som är i 

större risk än andra och som ständigt stör i klassrummet. Genom att förhindra det störande 

beteendet tidigt förhindrar man det från att öka i tid och intensitet. Allomfattande strategier 

som används för att skapa positiva relationer mellan barn är att framkalla ett positivt 

klassrumsklimat, samverka tillsammans och ha strukturella rutiner där barnen vet vad som 

förväntas av dem. Samuelsson (2008 s.33) nämner olika sätt för att minimera störande 

beteenden, som t.ex. att läraren kan använda sig av regler i klassrummet som ett effektivt 

verktyg för att kunna upprätthålla ordning och disciplin. Som lärare ska man planera 

organiserade lektioner samt samverka med studenterna och låta dem ta ansvar. Carlgren (1997 

s.9-10) skriver att läraren måste hantera en multidimensionell verklighet i klassrummet. Man 

skall förankra en didaktisk modell i samband med teori, där det inte enbart handlar om att 

undervisa utan även att behärska den sociala kompetensen. Granström och Colnerud (2002 

s.108-109) nämner även att man ska upphäva en social distans till eleverna och komma nära 

eleverna och förstå dem. I läroplanen för gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 

(Skolverket 2011 s.10) står det att man ska utgå från elevernas förutsättningar, erfarenheter, 

tänkande och behov. Som lärare skall man även stärka elevernas självförtroende, vilja och 

försöka skapa en skicklighet till att eleverna ska lära sig. Detta är ett stort underlag för att 

kunna använda sig av elevdemokrati där elevernas intresse och autentiska uppgifter blir ett 

centralt innehåll för inlärningsprocessen samt även för lektionsplaneringarna. 

Skolinspektionens Rapport (2012:3, s.20) skriver att vid grupparbete eller enskilt arbete ska 
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läraren gå runt och skapa diskussion och se till att eleverna kommer igång, detta påverkar 

elevernas arbetsinsats och minskar risken för störande beteenden. När läraren inte går runt och 

hjälper eleverna och låter eleverna enbart arbeta självständigt uppstår det en sämre kvalitet på 

arbetsinnehållet och det gäller även studiemotiverade elever.  

2.3 Strategier för att upprätthålla ordning och kontroll i klassrummet  
 

Marzano, Gaddy och Foseid (2005 s.9-10) menar att man ska låta eleverna använda sig av en 

studieplan, där de ska skriva vad de har för mål i skolan när det gäller enskilda ämnen samt 

beteende och vad man ska göra för att uppnå dessa. Genom en studieplan ger man eleverna ett 

självständigt ansvar om hur man ska förbättra sig i klassrummet och uppnå sina mål. Detta 

medverkar till en bättre arbetsmiljö för alla i klassen och stärker den enskilda elevens 

utveckling. Thornberg (2013 s.92) nämner även att man som vuxen ska sätta upp normer, krav 

och hur man ska bete sig gentemot barnen för att de ska kunna utveckla sin förmåga och ta 

ansvar för sitt beteende. Även Orlenius och Bigsten (2006 s.19-20) skriver att vuxna ska 

vägleda barnen och låta dem utvecklas genom att hantera sina egna konflikter med ansvar och 

självständigt tänkande. Marzano, Gaddy och Foseid (2005 s.22) skriver att elever bör ta med 

sig materiel till lektionerna för då minskas risken för störande beteenden. Marzano, Gaddy 

och Foseid nämner också att läraren brukar använda sig av muntlig tillsägelse mot elever som 

stör genom t.ex. att tilltala elevens namn eller ställa en fråga till eleven för att det störande 

beteendet ska upphöra. Ett annat sätt lärare använder sig av för att förhindra störande beteende 

är att man slutar prata som lärare och skapar en tystnad för att få elevens uppmärksamhet. 

Författarna nämner olika tillvägagångssätt för att få det störande beteendet att upphöra som 

t.ex. ögonkontakt mot eleven, kroppsspråk och ha en enskild dialog med eleven för att få en 

bättre bild av situationen. Men målet är att man ska sätta prägel på det positiva som eleven 

gör på lektionerna. Som lärare ska man använda sig av positiva komplimanger till eleven 

under lektionerna såsom att ge beröm och le mot eleven för att lägga prägel på det goda 

beteendet. McManus (1995 s.208) nämner att läraren får mycket mer inflytande ju längre 

tiden går. Detta gäller även för klassen som får en större gemenskap och vet vad som gäller i 

klassrummet och vad man kan förvänta sig av läraren. 

 

Burton (2012 s.46) skriver att hans egen forskning på ett övertygande sätt har visat att elever 

som kommer överens med varandra i klassrummet skapar ett godare resultat tillsammans. 

Genom samarbete skapar man en bättre arbetsmiljö i klassrummet och genererar 
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gemensamma målsättningar. Som lärare måste man även ha väl genomtänkt undervisning för 

att effektivt kunna involvera eleverna. Genom att använda sig av det sociala och intellektuella 

och låta eleverna vara med skapar man en gemensam bedömning om vilket beteende som 

uppskattas av varandra. Detta får eleverna att vara delaktiga, stärker deras självkänsla och 

främjar den personliga mognaden. Burton menar att äldre elever har mer förståelse när det 

gäller konflikter och hur de kan hantera dessa på ett bättre sätt. Detta underlättar hantering av 

ett störande beteende innan det övergår till en konflikt. Genom att arbeta med eleverna i en 

jämställd relation tar man fram en ledarroll och utvecklar sig individuellt som lärare. Även 

Szlarski (2014 s.157) hävdar att eleverna ska vara med läraren och utforma regler som ska 

konstruera en överenskommelse mellan båda parter. Eleverna ska känna delaktighet för att 

kunna se reglerna som sina egna. 

2.4 Att åtgärda störande elevbeteenden 
 
Orlenius och Bigsten (2006 s.126-127) skriver att en lärare ska ha en god yrkesetik som 

innebär att man ska uppmärksamma och begripa vad som sker i den pedagogiska 

verksamheten och även ha en god relation med ungdomarna. Vid konflikthantering ska 

läraren använda sig av en god yrkesetik som utgår från generella etiska principer, pedagogiska 

värden, demokratiska värden, moraliska värden och existentiella värden. Lindström och 

Pennlert (2009 s.12) skriver om lärarens didaktiska kompetens som innebär att man använder 

sina kunskaper för att skapa goda förutsättningar för elevers kunskapsutveckling. Detta 

innebär att läraren ska visa uppmärksamhet och ta hänsyn till elevernas förkunskaper, behov 

och önskemål. Detta kräver goda relationer mellan lärare och elev samt en didaktisk struktur 

för att bedriva bra undervisning. Arbetsmiljön och de sociala relationerna påverkas negativt 

om man inte använder sig av en didaktisk struktur i undervisningen. Doyle (1986 s.10) 

nämner hur man som lärare ska använda sig av olika steg för att störande elevbeteenden ska 

avta. Läraren ska i första hand iaktta alla som en grupp och se till att arbetsmiljön fungerar på 

en tillfredsställande nivå. Sedan ska man sätta prägel på enskilda individer och stoppa små 

störande elevbeteenden innan de hinner eskalera och bli större. Den sista punkten handlar om 

att läraren ska planera och sätta prägel på de arbetsuppgifter man ger eleverna, och se hur 

eleverna hanterar dessa.  

 

Greene (2008 s.72-74) skriver att man löser problem via samarbete. Genom goda dialoger 

förstår man vad barn har för bekymmer. Åtgärdandet av det störande beteendet sker genom 

ömsediga lösningar där man ser över båda parternas bekymmer. Han nämner även tre olika 
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planer om hur man åtgärdar störande elevbeteenden. Plan A innebär att barnet ska uppfylla 

den vuxnas förväntningar. Man ska tvinga fram en vilja om barnet inte uppfyller en viss 

förväntan. Barnet ska alltid tillfredställa och uppfylla den vuxnas krav. Greene nämner att 

svagheten med Plan A är att man inte skapar några långvariga eller hållbara lösningar när 

störande beteenden uppstår. Greene (2008 s.73-74) skriver också om Plan C som innebär att 

man som lärare ska släppa förbi vissa beteenden. Man ska ta tag i störande elever senare och 

invänta rätt tillfälle för att lösa problemet. Det betyder att man för tillfälligt ger upp en 

korrigering för att få en klarare bild av problemet. Detta kräver att läraren skapar en översikt 

över vilka problem eleven har och under en längre period arbetar fram en metod för att 

åtgärda de störande beteendena. Genom att kartlägga beteenden kan man se orsaken till 

problemen och finna bättre lösningar för eleven. Greene (2008 s.75) skriver också om i 

Nödplan B som innebär att man ska hindra ett störande beteende när det har uppkommit. 

Läraren hanterar problemet under ögonblicket när man ser signaler på ett störande beteende. 

Greene anser dock att man ska i första hand använda sig av Proaktiv Plan B som anses vara 

ett bättre sätt som innebär att man ska förebygga konflikter och störande beteenden innan de 

inträffar. Han nämner att i Nödplan B krävs att man har en god relation med eleven för att den 

ska ta åt sig av lärarens tillrättavisning. Både Nödplan B och Proaktiv plan B kräver att man 

bygger upp en god relation. Då hjälper man barnet att förbättra sig genom att lägga fokus på 

lösningar och förändringar. 

 

Ogden (2003 s.175-176) skriver att oftast är det några elever och inte alla i klassrummet som 

orsakar störande beteenden. Som lärare ska man ta upp problemet enskilt med eleven efter 

lektionen då det annars kan uppstå fler konfrontationer under lektionstid som alla berörs av. 

Som lärare ska man inte bara konfrontera eleverna utan man ska förmedla positiva reaktioner 

och förhandla med eleverna och inte vara allt för maktfullkomlig. Man måste fokusera på 

åtgärdning och kartläggning av elevernas beteende innan man använder sig av 

konfrontationer. Ogden (2003 s.183) skriver att man som lärare ska hitta den rätta tidspunkten 

för att ingripa och förhindra det störande beteenden att utvecklas till mer allvarliga 

problembeteenden som även berör alla i klassrummet. Genom regler och rutiner vet eleverna 

vad som förväntas av dem i klassrummet och vilka beteenden som är eftersträvansvärda för 

att ha en god miljö. För läraren blir ingripande nivån lägre när både parter vet vilka regler och 

rutiner som gäller.  
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Stensmo (2000 s.23-24) skriver om Burnards operanta betingning i samband med 

beteendemodifiering. Genom att använda sig av positiv förstärkning eller bestraffning vill 

man att särskilda beteenden ska försvinna och målet är att uppnå önskvärda beteenden. Han 

skriver även om begreppet time – on som liknar Greenes Plan A. Time – on innebär att 

eleverna ska arbeta koncentrerat under lektionstid med lämpliga beteenden och inte ett off – 

task som innebär ett icke önskvärt beteende. Stensmo nämner Burnards begrepp reprimander 

som kan användas för att få eleven att upphöra med störande beteenden. Stensmo är dock 

kritisk mot reprimander för att man som lärare då sätter prägel på vad eleven inte bör göra. 

Han anser istället att man ska fokusera på det eleven ska göra. En fara med att använda sig av 

bestraffningar är att eleven drar sig undan och blir passiv. Relationen mellan läraren och 

eleven kan skadas och misstron kan eskalera om man enbart använder sig av bestraffningar. 

Men det positiva i Burnards ledarstil är att man förstärker gott beteende, skapar individuella 

lösningar, skapar kontroll och kartlägger eleven för att kunna sätta in lämpliga åtgärder.  

 

Stensmo (2000 s.78) skriver även att Canters fokuserar på åtgärdande av störande beteenden. 

Canters använder sig av en individuell disciplinplan för åtgärder och kartläggning av en 

specifik elevs beteende. Att ha gemensamma regler med eleverna främjar att man som lärare 

effektivt kan ingripa om någon elev bryter mot eller ignorerar någon regel i klassrummet. 

Genom samtal och hjälp ska eleven utveckla ett mer ansvarsfullt beteende. Själv–säkert 

uppträdande bör man som lärare tillämpa i klassrummet då vågar man säga till dem som beter 

sig olämpligt och ständigt påminna om reglerna för att inte låta ett dåligt beteende bli 

normaliserat för alla andra i klassen.  

 

Stensmo (2000 s.92-93) talar även om Kounins begrepp medvaro som betyder att man som 

lärare ska vara medveten om vad som händer och sker för att kunna behöva kontroll i 

klassrummet. Något som kompletterar begreppet medvaro är begreppet överlappning som 

innebär att man som lärare kan göra flera saker samtidigt utan att tappa kontrollen. Man kan 

tillrättavisa eleverna snabbt och effektivt när man har kontroll över vad som sker i 

klassrummet. Dessa metoder är effektiva för att hantera störande elevbeteenden, då man som 

lärare kan ingripa och använda dessa om något felaktigt beteende uppstår. Det kan dock 

finnas risk för att det störande beteendet kan eskalera till andra i klassrummet om man inte 

hindrar beteendet i god tid. Läraren kan utifrån sin kontroll i klassrummet forma eleverna med 

tillsägelser. Enligt Kounin bör man som lärare ingripa snabbt och effektivt om någon elev 

bryter mot eller ignorerar någon regel. Eleverna vet vilka klassrumsbeteenden som gäller 
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utifrån reglerna samt lärarens uppmaningar och tillsägelser. Stensmo (2000 s.93-94) skriver 

att man ska föreslå alternativ till störande elever, såsom att ge beröm till elever som beter sig 

önskvärt och påminna eleverna om klassrumsreglerna man kommit överens om. Hanteringen 

av de störande beteendena blir då inte destruktiv som t.ex. att man tvingar eller hotar eleverna.  

 

Denscombe (2012 s.102-103) skriver om olika metoder för att åtgärda störande 

elevbeteenden. Som lärare kan man använda sig av muntliga tillsägelser och kroppsspråk för 

att få elevens uppmärksamhet. Ögonkontakt och omedelbar kommunikation gentemot eleven 

gör att läraren får kontroll över klassrummet. Som lärare ska man även röra sig avslappnat 

bland eleverna för att vinna deras förtroende och man även skall använda sig av tydliga 

ansiktsuttryck. Som lärare skapar man olika typer av interaktion med eleverna genom att 

använda sig av dessa metoder. Även Ogden (1991 s.83-84) skriver att kroppskontakt är 

betydelsefullt när man ska tillrättavisa eleverna. Genom att röra sig bland eleverna kan man 

snabbt ingripa med t.ex. ett ansiktsuttryck. Man kan även använda sig av högre tonläge, 

ögonkontakt och verbal konfrontation för att få det störande beteendet att upphöra. Man ska 

också som lärare visa att man är konsekvent. Man bör dock undvika laddade konfrontationer 

genom att le mot eleven för att dämpa negativa känslor. Samuelsson (2008 s.157-158) har 

bedrivit forskning om hur man kan åtgärda störande elevbeteenden. Även han anser att icke-

verbala åtgärder såsom gester eller ögonkontakt är metoder som med fördel kan användas för 

att få kontroll i klassrummet. Han anser dock att verbala åtgärder är vanligare än icke-verbala. 

Verbala åtgärder som att uppmana eleverna, peka ut dem och tillrättavisa muntligt anses vara 

enklare och effektivare sätt för att hämma störande beteenden i klassrummet.  
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3. Metod 
 

3.1 Val av metod och deltagare 
 
Uppsatsen bygger på en kvalitativ forskningsmetod. Bryman (2002 s.249) skriver att 

kvalitativ forskning berör hur undersökningspersonerna upplever och tolkar företeelser. Trost 

(2010 s.32) nämner att man kan använda sig av en kvalitativ studie om man är intresserad av 

människors sätt att reagera, resonera och kunna särskilja samt urskilja varierande 

handlingsmönster. Bryman (2002 s.300) skriver att man lägger en stor vikt på 

intervjupersonernas egna synsätt och tolkningar i en kvalitativ forskning. I denna studie 

kommer lärarnas uppfattningar av störande elevbeteenden och hur man hanterar dessa vara 

centrala för undersökningen. Min datainsamling bygger på observationer och skriftliga 

intervjuer. Studien har gjorts på en kommunal skola i Norrköping, Sverige. Jag har följt och 

observerat fem lärare under två lektioner per lärare i en gymnasieskola. Jag har även samlat 

kommunikativa data, då jag intervjuat fem lärare på gymnasiet. Syftet med att genomföra 

observationer innan intervjuerna, var att jag skulle hitta relevanta frågor som skulle användas 

i min intervjuguide.  

 
Jag genomförde alltså observation på fem gymnasielärare och genomförde fem intervjuer. 

Lärarna har olika ämnen men alla undervisar i gymnasieskolan. Lärarna jag intervjuade 

arbetar i olika arbetslag samt program som t.ex. högskoleförberedande program och 

yrkesprogram. Gymnasielärarna jag intervjuade undervisade i ämnena religionskunskap, 

samhällskunskap, historia, svenska och engelska. Dessa ämnen är gemensamma 

karaktärsämnen som innebär att det är kurser man läser i alla program. Jag använde mig av ett 

bekvämlighetsurval då jag främst intervjuade lärare som jag tidigare haft kontakt med. 

Bryman (2002 s.114) nämner att bekvämlighetsurval ofta ger tillgänglighet på individer som 

annars är svåra att få tag på. Tre av fem lärare blev mina förstahandsval och resterande två 

intervjupersoner fick jag kontakt med tack vare mina förstahandsval. Detta kallar Bryman 

(2002 s.313) för snöbollsurval, som innebär att man genom sina valda personer letar sig fram 

till andra individer som man tar med i urvalet.  

3.2 Datainsamling och genomförande 
 
Jag använde mig av deltagande observation. Bryman (2002 s.277) skriver att forskaren ska 

undersöka en grupp under en viss tid, man följer gruppens beteende och lyssnar på samtalen 

mellan individerna. Jag använde mig av deltagande observation för att stärka min 
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intervjuguide med att ställa relevanta frågor och bli mer kunnig inom ämnet. Bryman (2002 

s.277) skriver att man som observatör brukar samla in ytterligare information genom att iaktta 

gruppens beteende för att på så sätt kunna stärka intervjuguiden och detta har jag genomfört. 

Jag hade fem lärare jag genomförde observationer på, där jag observerade på två 

lektionstillfällen för varje deltagare. Jag registrerade olika beteenden inom olika händelser, 

jag väntade även på att någonting skulle hända och samtidigt noterade hur läraren 

tillrättavisar eleverna och såg även konsekvenserna efteråt. Jag skrev ner mina anteckningar 

efter genomförda observationer. Jag tittade även på anteckningarna efter lektionerna för att få 

en klarare bild, då man skriver ner mycket och slarvigt under observationen. Utifrån mina 

anteckningar kunde jag sedan sammanställa observationerna. 

 

Jag använde mig även av semistrukturerad intervju med utgångspunkt i en intervjuguide. 

Bryman (2002 s.302) nämner att intervjuaren bör följa ett manus vid en semi- strukturerande 

intervju. I min intervjuguide (Se bilaga 1) använde jag mig av olika teman som byggde på 

mina frågeställningar och syftet. Jag lät deltagarna styra samtalet men jag försökte hålla mig 

till temat utifrån intervjuguiden med hjälp av följdfrågor. Bryman (2002 s.307) skriver att 

man ska använda sig av uppföljningsfrågor för att få ett tydligare svar.  

 

Bryman (2002 s.304-305) skriver även att en intervjuguide måste genomföras men man som 

intervjuare kan kasta om frågorna beroende på svaren som informanten ger. Intervjuaren kan 

fördjupa och förtydliga svar genom att ställa följdfrågor. Bryman (2002 s.310) nämner att 

man använder sig av uppföljningsfrågor för att skapa ett intressant samtal. Detta leder till att 

deltagaren förmedlar sina egna erfarenheter samtidigt som en dialog uppstår. Trost (2010 s. 

65) skriver att det underlättar för intervjuaren och den intervjuade om platsen är ostörd. Jag 

genomförde intervjuerna i skolan vid isolerade rum. Jag spelade in varje intervju och använde 

mig av stödord under intervjuns gång för att få en tydligare överblick av innehållet. Det tog 

mellan 15-35 minuter att genomföra en intervju. 

3.3 Bearbetning av materialet 
 
Bryman (2002 s.310) skriver att transkribering är något obligatoriskt efter att har genomfört 

intervjun. Jag använde mig av en bastranskription som enligt Norrby (2004 s.100) innebär att 

man utesluter det som inte berör mitt valda ämne. Jag började med att skriva ut mina 

transkriptioner och sedan stryka under det som jag ansåg vara relevant för respektive 

frågeställning. Jag använde mig av kodning i samband mina utskrifter där jag försökte sätta 
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etiketter på det som ansågs vara betydelsefullt. Det skapar en öppen kodning av data där man 

kan urskilja resultatet efter relevans. Bryman (2002 s.377) nämner att man använder sig av en 

öppen kodning när man jämför och studerar data och i efterhand skapar teman eller 

kategorier.  

 

Fejes och Thornberg (2015 s.37) nämner att man använder sig av teman i kvalitativ analys, 

man analyserar skillnader och likheter ur den stora textmassan som man sedan gör till olika 

antal teman. En egen tolkning används där man använder det som är relevant och anser utgöra 

kontexten för data. Fejes och Thornberg (2015 s.37) nämner begreppet berättelse som innebär 

att man försöker hitta en sammanhängande historia av de olika händelserna som beskrivs i 

datan för att bättre förstå budskap och samband.  

3.4 Etiska överväganden och tillförlitlighet  
 
Hartman (2003 s.44) skriver att validitet betyder att forskningsmaterialet ska vara relevant för 

frågeställningen, att det finns en samstämmighet mellan frågeställningarna och materialet man 

samlar in. Reliabilitet innebär att de insamlade data ska vara trovärdiga. Trost (2010 s.133-

134) skriver att man ska visa trovärdiga data som ska vara relevant för den aktuella 

undersökningen. Jag har utformat min intervjuguide utifrån mina frågeställningar. Det har 

gjort att mina frågeställningar har ett starkt samband med intervjuguiden och innehållet i mina 

intervjuer. Det har gett mig data som har varit relevant för mina frågeställningar. 

Reliabiliteten stärks genom transkribering och noggrannheten i analysprocessen.  

 

Trost (2010 s. 124-125) skriver att den som intervjuas har rätt till integritet och som 

intervjuare har man tystnadsplikt. Informerat samtycke är ett begrepp som används i samband 

med forskning vilket innebär att den intervjuade har blivit informerad att man ställer upp 

frivilligt samt att man när som helst kan avbryta sitt deltagande. Man ska även informeras om 

vad resultatet kommer att användas till. Kvale och Brinkman (2014 s.227-228) skriver om ett 

etiskt problem som innebär att man stigmatiserar specifika personer eller grupper av 

människor i samband med publicering av citat som kan avslöja informanternas identitet. I 

mina intervjuer lade jag prägel på begreppen konfidentialitet, anonymitet, informationskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandekravet som Bryman (2002 s.440-444) skriver om. Lärarna fick 

veta att de skulle delta frivilligt, detta kallar Bryman (2002 s.440) för samtyckeskravet som 

innebär att man själv får bestämma över sin delaktighet i studien. Jag talade även om 

konfidentialitetskravet. Konfidentialitetskravet innebär att informanterna är anonyma i 
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resultatet. Deltagarna visste även att materialet enbart skulle användas till min studie, vilket 

jag talade tydligt om. Nyttjandekravet, respekteras genom att intervjuerna enbart kommer att 

användas i den här studien. Jag tog hänsyn till dessa forskningsetiska krav för att inte riskera 

att skada informanterna och för att få ett bra samarbete. I min intervjuguide står det dessutom 

som inledning om etiska principer, vilket skulle få intervjupersonerna att känna en trygghet. 

Jag påpekade det även muntligt inför varje intervju.  
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4. Resultat 
 

I detta avsnitt kommer resultat av uppfattningar som framkommit ur mina intervjuer att 

redogöras för. Jag kommer att redogöra och analysera mitt resultat utifrån teman som 

framkommit i intervjuerna. Resultatet innehåller tre rubriker, där varje rubrik följer en 

struktur där resultatet har avgränsats utifrån frågeställningen. 

  

4.1 Störande beteenden i klassrummet 
 

Lärarna i min undersökning anser att störande beteenden finns varje dag och är något man 

arbetar med och verkligen anstränger sig för att de ska minska. Elevernas störande beteenden 

skapar en dålig arbetsmiljö både för läraren och klasskamraterna. Störande beteenden bidrar 

till flera uppehåll i klassrummet. Läraren måste använda sig av olika åtgärdande handlingar 

för att minska och hindra de störande beteendena under lektionstid.    

4.1.1 Otillåtet prat 
 
Otillåtet prat handlar framför allt om muntligt framförande i helklass, men även när eleverna 

arbetar i grupp eller enskilt. Inkluderat här är även när lärare använder sig av genomgångar. 

Höga ljud anses vara ett störande moment i klassrummet. Det handlar om enskilda individer 

som stör muntligt under lektionstid. Många i klassrummet har svårt för att koncentrera sig när 

andra elever pratar med varandra. Det finns elever som argumenterar vid fel tillfälle med 

läraren, vilket skapar besvärliga uppehåll under lektionen. Otillåtet prat leder till att man 

missar viktiga delar av lektionerna vilket påverkar elevens inlärning. Eleverna pratar allt som 

oftast med sin bordsgranne och detta är inte bra för inlärningen, speciellt för de som har 

koncentrationssvårigheter. Man är överens om att en låg ljudnivå i klassrummet skapar ett 

gott arbete för eleverna. Det krävs ett ansvarsfullt samarbete mellan läraren och eleverna för 

att uppnå ett bra klassrumsklimat.  

 

Eleverna pratar nästan varje lektion med sin bordsgranne under genomgångarna eller vid enskilt 

arbete. Muntligt prat mellan eleverna under lektionstid har blivit normaliserat. Något jag anser är 

väldigt påfrestande och störande är när man pratar under viktiga delar av genomgångarna och 

missar viktiga avsnitt som sedan kommer behövas under examinationstillfällen (Intervju 4). 
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Jag upplever att störande beteende skapas när eleverna pratar när det är otillåtet i samband med 

att man avbryter någon i klassrummet med kommentarer, skrik eller bara stör andra med prat 

(Intervju 3). 

 

4.1.2 Sysslolöshet 
 
Ett tema som flera lärare ansåg vara ett störande beteende var sysslolöshet. Eleverna har olika 

ambitionsnivå och studiemotivation, vilket skapar olika förutsättningar för dem. Många elever 

uppfattar mycket i skolan som tråkigt eller för teoretiskt. I ett klassrum finns ofta elever som 

inte uppskattar skolan eller ämnet alls och anser att mycket är så pass komplicerat att de 

försummar möjligheten att få goda betyg eller mest bara sitter av tiden i klassrummet. 

Eleverna bidrar inte till något under lektionstid när det gäller diskussion eller självständigt 

arbete. Man kan som elev ha socialfobi och även lida av psykiska påfrestningar som påverkar 

koncentrationen, inlärningen och motivationen. Många elever tar inte med sig skolmateriel till 

lektionerna vilket skapar en sysslolöshet. Man ägnar tid åt annat under lektionstid och det har 

ett starkt samband med t.ex. att man inte har materiel, pratar otillåtet, stör andra eller använder 

datorn och mobiltelefonen vid fel tillfällen.   

 

Många sitter bara av tiden och vill göra så lite som möjligt. Som lärare har man några elever 

som man ger extra stöd till under lektionen, då det tar tid för dem att komma igång (Intervju 1). 

 

Det är väldigt svårt att fånga alla elevers uppmärksamhet i klassrummet när man ska prata om 

betygskriterierna och ämnets centrala innehåll. Flera elever har en otroligt låg studiemotivation 

och vill enbart klara av kursen medan andra inte ens bryr sig om man klarar av den (Intervju 2).  

4.1.3 Sen ankomst 
 

Många elever kommer för sent och missar viktiga delar av lektionerna. Man orsakar störande 

moment i klassrummet där det störande beteendet påverkar omgivningen på ett negativt sätt. 

Att passa tider är en betydelsefull egenskap som innefattar respekt och hänsyn mot sig själv, 

sina klasskamrater och läraren. Kommer man för sent blir det ogiltig frånvaro och man missar 

viktig kunskap eller information. Det finns också ett starkt samband mellan att inte passa tider 

och få sämre betyg menar informanterna. Att hålla tider är betydelsefullt, som man kommer 

att ha användning av efter gymnasiet då man kommer ut i arbetslivet. Att komma sent anser 

informanterna ha ett samband med dålig sömn och låg drivkraft. Många elever kommer för 

sent till morgonlektionerna då de är väldigt morgontrötta.  
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Jag brukar ta närvaro och prata allmänt med klassen i början av lektionen fem-tio minuter, för att 

skapa en god atmosfär innan lektionens början. Är det en tidig lektion dyker det alltid upp elever 

som kommer sent (Intervju 5). 

 

Jag ogillar verkligen när eleverna kommer för sent. Det skapar en störig miljö i klassrummet då 

man dyker in med att föra ljud med sig genom att man öppnar upp dörren vårdslöst och för ljud 

när man ska sitta ner vid stolen. Man skapar flera störningsmoment med detta då man stör 

läraren, klasskamraterna och just även att man missar viktiga delar av lektionen (Intervju 4). 

 

4.1.4 Avsaknad av materiel 
 

Avsaknaden av materiel skapar ett störningsmoment där eleverna går in och ut från 

klassrummet för att hämta materiel. Lärarna ser det som en självklarhet att varje elev ska ta 

med sig materielen och komma i tid till lektionerna. Det inträffar alltid att elever glömmer 

bort att ta med materiel till lektionerna. Man tar inte med sig penna, bok eller dator. Man har 

glömt materielen hemma eller i skåpet. Varje enskild elev ansvarar för att ta med sitt eget 

materiel till lektionerna. När eleverna inte tar med materiel till lektionerna uppstår ofta flera 

avbrott för att lösa situationerna anser informanterna. Skolmateriel som penna, 

anteckningsblock, dator och lärobok är verktyg för att få en effektiv inlärning. Följden av att 

inte ta med materiel medför ödslad tid för eleverna och läraren.  

 

Jag blir väldigt förbannad och trött på elever som inte har med materiel och som kommer för 

sent till lektionerna. Detta känns som en självklarhet för att ens klara en kurs på gymnasiet. 

Fastän det är deras betyg och deras individuella misstag, stör detta mina genomgångar samt 

andra elevers inlärning (Intervju 3). 

 

Att medta skolmateriel till lektionerna är skyldighet för att ens kunna vara på lektionen. Men 

detta är ingen självklarhet då det alltid finns elever som inte har med materiel av olika skäl. Jag 

har alltid med mig extra pennor, papper och någon extra bok för att inte slösa bort massor av tid 

som bara går av att eleverna glömmer materielen i skåpet (Intervju 2). 

 

4.1.5 Användningen av mobiltelefon och datorn 
 
Datorn och mobiltelefonen kan vara ett positivt hjälpmedel för att t.ex. skriva, söka efter 

information, fotografera anteckningar, kolla klockan för att komma i tid eller planera 

kommande vecka. Men flera lärare anser att dessa hjälpmedel även bidrar på ett negativt sätt. 
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Det distraherar eleverna då de ständigt håller på med sina datorer och telefoner under 

lektionstid. Det kan vara svårt att avgöra huruvida en elev gör skolarbete på datorn, eller 

sysslar med någonting annat. Lärarna anser att man inte behöver förbjuda dator och 

mobiltelefon i klassrummet utan det krävs självdisciplin för varje enskild elev att kunna 

hantera det själv och tillämpa vid rätt tillfälle. Man anser även att datorn och mobiltelefonen 

kan försvåra inlärningssätten för eleverna. Mobiltelefonen och datorn är inget bra verktyg för 

undervisningen, om man använder dem till att surfa på nätet, sociala medier, spela spel och 

titta på film under lektionstid. Detta drabbar inte bara den enskilda eleven på ett negativt sätt 

utan även bordsgrannen störs av det. Som lärare måste man handleda eleverna genom att tala 

om när datorn och mobiltelefonen ska användas och vad de ska användas till, för bästa 

möjliga resultat vad gäller användningen av dessa tekniska hjälpmedel.  

 

Något som jag irriterar och stör mig på, är när eleverna sysslar med mobiltelefonerna varannan 

minut under lektionens gång. Mobiltelefonen leder till okoncentration, inget lärande samt ett 

stort störningsmoment för dem själva och mot mig som lärare (Intervju 3). 

 

Jag anser att datorn och mobiltelefonen har tagit lärarens roll i klassrummet på ett negativt sätt. 

Trots att mobilen och datorn kan vara en tillgång i klassrummet i samband med nyheter, 

informationssökning, självständigt arbete och olika arbetsätt anser jag att den digitala tekniken 

medför flera störningsmoment i klassrummet som ouppmärksamhet och sämre inlärningssätt för 

eleverna (Intervju 5). 

 

4.2 Förebyggande av störande beteenden  
 
Som lärare måste man arbeta kontinuerligt med att förhindra störande beteenden.  Orsaken till 

störande beteenden anser lärarna kan bero på vad som helst från person till person. Störande 

beteenden kan vem som helst orsaka. Alla i ett klassrum kan orsaka störande beteenden då 

stress och tankar om framtiden kan leda till depression och ångest, där man har det svårt att 

uppnå sina mål. Därför gäller det för läraren att kunna förebygga störande beteenden genom 

att arbeta med eleverna enskilt och främja deras arbete och utveckling. 

 

4.2.1 Goda instruktioner  
 

Lärarna menar att orsaken till störande beteenden är att eleverna anser att ämnet och 

uppgifterna är komplicerade och svåra att förstå. Flera elever anser också att skolämnena man 
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arbetar med inte är relevanta. Elever med låg studiemotivation och som enbart vill klara av 

kursen lägger inte mycket tid på komplicerade uppgifter eller frågor, för man anser att detta är 

överflödigt. Som lärare ska man arbeta med olika arbetsuppgifter som präglar elevens vardag 

genom relevanta och underhållande diskussioner och uppgifter. När elever arbetar med 

komplicerade uppgifter finns en risk att man ger upp snabbt och istället sysslar med annat 

under lektionstid. Varje elev upplever komplicerade uppgifter som olika svåra. Som lärare 

gäller det att man handleder eleverna med goda instruktioner och finns till hands med gott 

stöd. Eleverna kan ge upp snabbare än vanligt när man anser att skolan är hopplös och att man 

känner sig ensam och utan stöd.  

 

Som lärare är det svårt att fånga alla elevers uppmärksamhet när man går igenom vissa 

uppgifter, det gäller att få med alla i klassrummet oavsett ämne och uppgift. Att använda 

relevanta uppgifter som präglar elevernas vardag gör att man som elev är mer insatt och aktiv i 

ämnet (Intervju 1).  

 

4.2.2 Relationellt ledarskap   
 

Flera lärare ansåg även att man inte ska sätta prägel på sen ankomst då detta var väldigt 

vanligt bland eleverna. Som lärare ska man visa god pedagogik och man ska inte behöva ta 

dialogen med eleven då det är vanligt att många elever har det svårt i skolan, vilket kan vara 

ett underliggande problem. Eleverna kan ha det svårt med inlärningen men även i det sociala 

livet. Att mötas halvvägs med eleverna underlättar en god relation. Att pressa eleverna genom 

påtvingad disciplin och bestraffningar skapar bara ett sämre beteende. Man ska som lärare 

sätta prägel på de positiva aspekterna för eleverna, försöka komma med lösningar och förstå 

hur de har det personligen med ambitioner och privatliv. Sena inlämningar, sen ankomst och 

störande beteenden är något man kan förebygga genom en god relation och dialog med varje 

enskild elev. Man måste kunna skapa en god relation för att förhindra de destruktiva 

beteendena. Informanterna ansåg att man ibland behöver ta diskussioner med någon elev 

enskilt. Genom att inte ta diskussionen direkt med eleven inför hela klassen visar man på en 

professionalitet och förståelse som lärare. Oavsett om det är enskilt eller framför helklass bör 

man som lärare adressera störande beteenden och inte låta det eskalera.  

 

Jag vill inte sätta prägel på sen ankomst på lektionerna, detta tar bara tid och tiden är knapp. 

Istället blir jag väldigt glad när jag ser vissa elever ens dyka upp till lektionerna. En god blick 

mot eleven eller ett bara ett Hej kan få eleven att känna sig trygg och välkommen. Eleven som 
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kommer för sent, missar mycket av lektionen och detta är ett störande beteende i klassrummet 

för den själv. Jag som en god pedagog måste skapa en god kontakt med mina elever och inte ta 

allting personligt (Intervju 5).  

 

4.2.3 Involvering av elever 
 

Elevens prestation och beteende skapas utifrån en god återkoppling från läraren då man ger en 

god feedback och försöker utveckla elevernas motivation och uthållighet. Lärarna anser att 

man kan förebygga störande elevbeteenden genom att låta eleverna vara involverade med 

idéer, arbetsformer och innehåll i lektionerna och på så sätt främja en fin klassrumsmiljö. När 

många elever satsar på olika betyg gäller det att arbeta med olika arbetsätt och arbetsuppgifter 

som är autentiska till elevernas vardag. Detta för att göra eleverna motiverade. När eleverna 

får vara med och bestämma skapar man ett bra samarbete. Informanterna anser att man skapar 

en bra samverkan och ett demokratiskt klassrum genom att låta eleverna vara delaktiga i 

lektionsplaneringarna. Genom ömsediga dialoger skapar man lösningar och förhindrar 

störande beteenden. När eleverna får vara med och aktivt bestämma uppkommer färre 

störande beteenden. Som lärare ska man ge beröm till eleverna när de har ett gott beteende 

och man ska påminna eleverna om att de har varit med och planerat arbetsformerna. När 

eleverna är med och skapar regler och innehåll på lektionerna, uppstår det färre protester. 

Genom att lärare och elever är på samma plan och har samma ändamål, kan man få större 

fokus på den effektiva undervisningen jämfört med att behöva adressera störande beteenden.   

 

Kursdokumenten och betygskriterierna känns inte inspirerande för eleverna. Ty att skapa 

inspiration är väldigt svårt - man måste använda sig av aktuella händelser som eleverna kan sätta 

sig in i, deras aktuella liv och vad som är relevant för dem. Jag försöker alltid göra 

undervisningen utifrån elevernas erfarenheter och föreställningar om arbetsområdet (Intervju 1). 

 

Jag brukar låta eleverna diskutera aktuella nyheter för att skapa ett gott klassrumsklimat. Genom 

att låta dem diskutera vad de anser är intressant skapar man en god muntlig kommunikation 

mellan eleverna, men även där jag som lärare kan ta fram aktuella uppgifter och arbetstätt att 

arbeta med genom deras åsikter för att göra undervisningen på bästa möjliga sätt (Intervju 5). 

4.2.4 Aktiv konflikthantering  
 

Lärarna anser även att man skall arbeta aktivt med konflikthantering. Om gruppen fungerar 

bra och inte har något otalt med varandra skapas även en godare klassrumsmiljö och det 
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bidrar till ett bättre inlärningsätt för varje elev i klassrummet. Att bedriva en lektion där 

eleverna inte kommer överens och där atmosfären inte är god kan bidra till en sämre 

undervisning och även att eleverna känner sig otrygga under lektionerna. Som lärare ska man 

prioritera och arbeta med relationen med eleverna. Eleverna skall kunna ha egna argument 

och tänka kritiskt i skolan. Som lärare ska man kunna hantera olika situationer aktivt genom 

god konflikthantering för att kunna hantera störande elevbeteenden. Aktiv konflikthantering 

handlar om att man som lärare tar hänsyn till varje enskild elev. Informanterna talade om att 

man ska samarbeta med flera lärare och personal när det gäller att skapa ett gott och önskvärt 

beteende. Med en tydlig bild av elevens skolgång och beteende kan man enklare förebygga 

störande beteenden. Som lärare ska man försöka ha dialoger med elever många gånger för att 

kunna förstå deras situation klarare. Man anser att en kontakt och ett aktivt lyssnande 

förebygger störande beteenden i klassrummet. Kommunikation och ömsesidig dialog 

förutsätter att man som lärare anstränger sig för att kunna lösa konflikter och därigenom 

förebygga störande beteenden. 

 

Det gäller inte bara att betygsätta eleverna och ge eleverna massa uppgifter. Man ska som lärare 

försöka sätta sig in i elevernas situation. Man ska använda lektionstid till att ta ett snack med de 

elever som bara slänger ur sig negativa och kränkande åsikter. Som elev kan man tro att enbart 

sitt eget tankesätt är det rätta. Det gäller som lärare att förhindra detta beteende och antingen tar 

man diskussionen med eleven i helklass eller enskilt om det är så pass allvarligt. Det kan gälla 

åsikter och ämnen som elever slänger ut sig om homosexuella, muslimer, judar, slöja, abort, 

dödshjälp, fetma, hederskultur, prostitution, självmord, vapen och jämställdhet. Det behöver inte 

finnas något rätt svar men man skall respektera varandras åsikter och som elev ska man aldrig 

diskriminera någon annan med särskilda åsikter (Intervju 2). 

 

4.3 Hantering av störande beteenden  
 
Lärarna är överens om att man inte enbart ska tillrättavisa eleverna då det finns risk att man 

som elev känner att man blir dömd. Det betyder inte att man bör acceptera störande beteenden 

i klassrummet. Lärare hanterar störande beteenden på olika sätt. Varje lärare har en egen rutin 

och struktur på hur man får ett gott klassrumsklimat.  

4.3.1 Tiden räcker inte till 
 
Arbetstiden i klassrummet i förhållande till störande beteenden i klassrummet är ett problem. 

Lärarna anser att de själva måste hitta de sätt att hantera störande beteenden som passar 
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omständigheterna bäst. Lärarna är överens om att tiden är en viktig faktor och att man skulle 

behöva mer tid att hantera störande beteenden. Det används väldigt mycket lektionstid för att 

hantera störande elever. Lektionerna räcker inte till för inlärningsprocesserna och hantering av 

störningar tar väldigt mycket plats och anses vara en svårighet. Störande beteende från 

eleverna distraherar och får en att tappa koncentrationen i klassrummet. Detta stör lärarna och 

eleverna.  

 

Eleverna pratar väldigt mycket med varandra under lektionstid - ofta samtidigt som jag har en 

genomgång och detta stör väldigt mycket då man har ett tight schema att förhålla sig till. Varje 

arbetsområde ska ju genomföras under en viss period och tiden är minimal. Tiden som enbart tas 

upp för att hantera störande elevbeteenden är alldeles för stor (Intervju 4).  

 

4.3.2 Muntlig kommunikation 
 
Muntlig tillrättavisning anser lärarna är den mest effektiva och snabbaste metoden att 

genomföra i klassrummet. Man sparar lektionstiden genom att snabbt tillrättavisa eleven. 

Lärare använder sig av allvarliga diskussioner med eleven om man uppfattar ett störande 

beteende som ofta förekommer i klassrummet. Som enskilda lärare använder sig alla av egna 

sätt att sätta upp vilka regler som förväntas av eleverna i klassrummet. Man skall kunna 

hantera orättvisor och problem i helklass och detta blir lättare om man har en god 

kommunikation mellan lärare och alla elever i klassen. Många elever vet vad som förväntas 

av dem när de sitter i klassrummet med en lärare som de har en god relation med. Skolan 

arbetar med olika didaktiska förslag, lösningar och hjälpmedel för lärarna ska kunna hantera 

de störande elevbeteendena i klassrummet. Lärarna ansåg att man arbetade i skolorna med att 

förhindra störande elevbeteenden. Men hantering av störande beteenden kommer mest i 

samband med egna lektioner där man får hantera problem självmant. Lärarna ansåg att man 

får mer erfarenhet i kommunikation med eleverna ju längre man arbetat då man tar lärdom om 

hur man kan hantera störande beteenden. Alla strategier fungerar inte på alla elever, därför 

gäller det att ha ett stort urval som lärare för att kunna hantera störande beteenden.  

 

Oftast blir diskussionen med eleverna att man samtalar framför hela klassen, om flera är 

delaktiga med att störa i klassrummet. Om det är en elev som förstör i klassrummet för mig och 

alla andra, skulle jag vilja ha ett allvarligt samtal med eleven mellan fyra ögon. Detta för att 

skapa en god interaktion samt att man verkligen tar ett allvarligt snack för att förhindra de 

störande beteendena i framtiden (Intervju 5). 
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4.3.3 Ingripa vid rätt tillfälle  
 

Lärare är överens om att man kan tillrättavisa eleverna i helklass när det gäller mindre 

störande beteenden. Uppstår det stora konflikter i klassrummet gäller det som lärare att 

använda sig av en dialog med eleven. Enskilda samtal med eleverna handlar mer om större 

ändamål. Alla lärare är eniga om att man inte ska lägga alltför stor vikt vid att tillrättavisa 

eleverna inför alla andra i klassen. Elever som blir tillrättavisade framför en helklass kan 

känna sig utpekade framför alla i klassen och känna sig förödmjukade. Det kan kännas som en 

maktkamp mellan läraren och eleven. Som lärare ska man arbeta på ett effektiv och produktivt 

sätt för att hjälpa eleverna att främja deras målsättningar. Som lärare är det viktigt att man 

skapar en god relation med eleverna för att kunna hantera störande beteenden. Den sociala 

aspekten spelar en stor roll i dagens skola då man som lärare har ett stort ansvar gällande det 

sociala samspelet mellan lärare och elev utöver undervisningen och bedömningen. Elever har 

olika ambitionsnivåer och olika sorters studiemotivation som skapar olika förutsättningar för 

dem. Som lärare bör man ge positiva kommentarer och feedback. Många ser goda relationer 

som betydelsefullt för att få eleverna att vara delaktiga i klassrummet. Goda relationer skapar 

ett förtroende i jämförelse med att man enbart tillrättavisar elever som en auktoritär lärare. Att 

enbart vara en auktoritär lärare fungerar inte. Eleverna själva kan komma och söka upp den 

lärare man uppskattar och tycker om för att få konstruktiv kritik, råd och vägledning av. 

 

  

När eleverna har mina lektioner vet de vilka regler som gäller i klassrummet. Här gäller det även 

att kunna ha en god kommunikation med eleverna. Som lärare ska man styra klassrummet och 

eleverna till positiva och effektiva lösningar med ett gott samspel och inte bara ge order och 

befallningar till eleverna (Intervju 4). 

 

Jag har en väldigt bra relation till mina elever i min mentorsklass. Man känner eleverna djupare 

och eleverna känner mig rätt djupt. Genom dessa goda relationer skapar man även ett bättre 

samspel med önskvärda beteenden i klassrummet (Intervju 1). 

4.3.4 Ögonkontakt 
 
Flera lärare ansåg att ögonkontakten var ett enkelt och effektivt sätt att hantera störande 

beteenden. Detta är effektivt då eleverna på ett subtilt sätt påminns om sitt beteende. 

Ögonkontakt då man tittar stinnt på eleverna underlättar för läraren att slippa behöva använda 

muntlig tillrättavisning. Eleverna får en uppmaning från läraren att sluta med ett störande 

beteende. Flera lärare anser att man stirrar på eleverna för att de självmant ska sluta prata eller 



26 

 

störa i klassrummet. Denna metod anser man är till för att eleverna ska kunna reflektera över 

sitt eget beteende. Lärarna ansåg att ögonkontakt är effektivt att använda då man slipper att 

upprepa sig som lärare. Det är emellanåt en grupp elever som stör i klassrummet. Med dessa 

elever använder man sig av ögonkontakt för att slippa tillrättavisa dem muntligt en andra och 

tredje gång. Men ögonkontakt innebär inte bara att tillrättavisa elever då lärare ansåg att en 

samstämd blick med eleverna bidrar till en god relation och är även ett effektivt sätt att 

förebygga störande beteenden. 

 

När jag hör eller ser elever prata samtidigt som när jag har genomgång, brukar jag titta på 

eleverna som pratar med vidöppna ögon och säger samtidigt, är ni med nu? (Intervju 2) 

 

Genom att ha ögonkontakt med alla i klassrummet samtidigt som man håller en genomgång, 

eller när eleverna arbetar självständigt, skapar stor respekt för mig som lärare. Eleverna får 

större förtroende för mig som lärare då man skapar en personlig relation till dem. Genom 

ögonkontakt med alla i klassrummet skapar man en lugn och god arbetsmiljö. Genom att titta på 

alla i klassen med en harmonisk blick samtidigt som man berättar om lektionens innehåll skapar 

man en gemenskap. (Intervju 4) 

 

4.3.5 Rörelse i klassrummet 
 
Lärarna använder sig av fysisk närvaro i klassrummet genom att gå omkring. Man går runt i 

klassrummet fram och tillbaka för att få elevernas uppmärksamhet. Genom att gå runt i 

klassrummet får man störande beteenden att upphöra då detta får många elever att sluta prata 

med varandra eller använda dator eller mobiltelefon. Genom att röra sig i klassrummet som 

lärare får man en större överblick om vad som försiggår i klassummet och ett mer kontrollerat 

klassrum. Hanteringen av störande beteenden blir mer effektiv när man rör sig fysiskt i 

klassrummet. Med rörelse får man en större överblick över alla i klassrummet. Som lärare 

visar man även rollen som ledare när man står upp och rör sig. Kontrollen över klassrummet 

inspirerar eleverna att vara medvetna, koncentrera sig och ägna tid åt studier. Lärarens fysiska 

närvaro påminner eleverna om instruktionerna och förebygger även potentiella störande 

beteenden. Genom lugna rörelser i klassrummet får läraren ofta ett bättre anseende och större 

auktoritet. När läraren går fram till en elev skapar man en närmare kontakt där man kan få 

eleven att vara mer involverad.  
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Vid genomgångar går jag alltid runt i klassrummet i en cirkel, där jag kan iaktta alla i 

klassrummet. Det skapar en god arbetsmiljö i klassrummet. Detta får mig att känna mig väldigt 

lugn där jag även ser vilka elever som är engagerade under lektionstid (Intervju 5). 

 

Vid enskilt arbete i klassrummet där eleverna arbetar själva, finns det alltid elever som undrar 

över något och som ställer frågor även om de inte räcker upp handen. Som lärare måste du 

ibland kolla extra med eleverna om de förstått eller behöver hjälp. Tiden bara rinner iväg när du 

går runt och hjälper eleverna under lektionstid (Intervju 3). 

 

4.3.6 Att ignorera störande beteenden  
 
Som lärare kan man ibland låta eleverna prata och störa i klassrummet. Om någon kommer 

för sent tar man inte diskussionen direkt med eleven. Man sätter inte prägel på att tillrättavisa 

eleverna utan man låter visa beteenden äga rum. I vissa fall anser man alltså att man kan 

ignorera det störande beteendet då man inte anser att beteendet är bastant nog. Man kan även 

som lärare ignorera störande beteenden där elever enbart vill ha uppmärksamhet av läraren 

och sina klasskamrater. Informanterna anser att ignorering i vissa fall är ett effektivt sätt för 

att klara av olika störande beteenden i klassrummet och som även ger tid för en att fundera ut 

kommande lösningar. Genom att ignorera och släppa störande beteenden uppstår det att man i 

vissa fall kan hantera situationen bättre senare. Genom att ignorera störande beteenden 

använder man mindre tid för negativa tillrättavisningar. Som lärare bör man ha en god social 

förmåga och inte enbart vara dominerande mot eleverna.  

 

När någon elev kommer sent till lektionen kan jag ta diskussionen efter lektionen eller senare på 

dagen då eleven kan känna sig kränkt om man börjar diskutera och tillrättavisa eleven framför 

hela klassen. Som elev kan man känna sig förolämpad, ledsen eller även kunna bli aggressiv mot 

mig som lärare. Som lärare visar man förståelse genom att ta det på tu man hand genom en 

skicklig dialog (Intervju 1).  
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5. Diskussion  
 

Syftet med min undersökning var att undersöka hur gymnasielärare tillrättavisar sina elever 

och vad de anser är ett störande beteende. Syftet var också att ta reda på vilka åtgärder och 

tillvägagångssätt lärarna använder sig av vid störande beteenden i klassrummet. Utifrån 

frågeställningarna, relevant litteratur som berör mitt område och mina intervjuer har jag 

sammanställt en diskussion.   

5.1 Vad anser gymnasielärare är störande elevbeteende 

  
I resultatet anser lärarna jag intervjuade att det finns störande beteenden i klassrummet varje 

dag och att störande beteenden är något man arbetar med kontinuerligt. Lärarna är överens om 

att man vill att störande beteenden ska minska. Störande elevbeteenden bidrar till avbrott i 

klassrummet och leder till en sämre arbetsmiljö både för eleverna och för läraren. Att störande 

elevbeteenden ska försvinna helt och hållet är inte aktuellt utan man ska arbeta med det i 

förebyggande syfte för att kunna disponera betydelsefull lektionstid. För detta krävs det att 

läraren sätter fokus på huvuduppgiften på lektionerna. Detta är en likhet med Nordhal m.fl. 

(2007 s.30) som anser att beteenden som bryter mot regler och normer leder till förhinder för 

barnets lärande och utveckling. Det orsakar problem och hindrar utvecklingen för barnet självt 

och för andra barn och för den vuxna. Om beteendet bryter mot reglerna ständigt och stegras 

ser man det som ett beteendeproblem.  

 

Jag kan urskilja olika perspektiv av vad som anses vara störande elevbeteende utifrån 

gymnasielärarnas svar då man anser att eleverna ägnar tid åt annat än undervisning under 

lektionstid som, exempelvis otillåtet prat, sysslolöshet eller användning av mobiltelefonen. 

Ogden (1991 s.25) samt Greene och Ablon (2012 s.30) anser att sociala svårigheter, 

emotionella problem och svårigheter att anpassa sig till regler skapar beteendeproblem. Jag 

kan se flera teman som gymnasielärarna i min undersökning ansåg vara störande beteenden 

hänga ihop med dessa svårigheter.  

 

Gymnasielärarna anser att elever med störande beteenden skapar flera uppehåll i 

klassrummet, dålig arbetsmiljö för alla och påverkar elevernas inlärningsätt negativt. Det 

anser även Greene och Ablon (2012 s.30), Ogden (1991 s.28-29) och Samuelsson (2008 s.12) 
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som nämner gemensamma nämnare med vad som anses vara störande beteenden i 

klassrummet.  

 

5.2 Förebyggande arbete av störande elevbeteenden  
 

Samtliga lärare i min studie anser att förebyggandet av störande elevbeteenden hänger ihop 

med fyra olika teman: goda instruktioner, relationellt ledarskap, involvering av elever och 

aktiv konflikthantering.  Goda instruktioner och involvering av eleverna är kopplade till 

varandra. Genom att ge eleverna allt för svåra uppgifter kan göra att eleverna sysslar med 

annat på lektionerna. Detta anser flera författare. Lindström och Pennlert (2009 s.12) skriver 

att man som lärare ska ta hänsyn till elevers förkunskaper och behov. Doyle (1986 s.10) anser 

att läraren bör planera och lägga tid på uppgifterna man ger eleverna, då det annars kan uppstå 

komplikationer. Som lärare ska man även utgå från elevernas förutsättningar, tänkande och 

erfarenheter nämner gymnasielärarna jag intervjuade. Detta skrivs även i Läroplanen för 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan (Skolverket 2011 s.10). Skolinspektionens 

Rapport (2012:3, s.20) skriver även att man ska gå runt och hjälpa eleverna vid självständigt 

arbete för att det ska uppstå kvalité på arbetet. Jag anser av egna erfarenheter att man kan 

använda sig av utvärderingar där eleverna får svara på vad de anser om hur ett ämnesområde 

varit. Genom det kan man ta lärdom och utveckla sitt arbetssätt som lärare för att komma 

närmare eleverna och försöka få alla involverade. Genom elevernas perspektiv kan man se 

vad de anser vara det mest intressanta sättet man kan arbeta på. Att arbeta med gemomgångar, 

skrivarbeten, arbete i grupp, klassdiskussioner, diskussioner eller bilder och filmvisning 

behövs för att skapa variation och intresse hos eleverna. Även om man ska involvera eleverna 

måste man som lärare alltid följa läroplanen, kurskriterier och ge en rättvis bedömning. 

 

Aktiv konflikthantering anser de intervjuade lärarna vara ett viktigt tema i förebyggandet av 

störande beteenden. Om klassrumsmiljön och gruppen fungerar bra skapas ett bättre 

inlärningsmiljö och atmosfär för varje elev. Doyle (1986 s.10) och Hemmeter, Ostrosky och 

Corso (2012 s.33) anser att man kan förhindra det störande beteendet att äga rum med att 

främst arbeta med gruppen och klassen med regler och normer och därefter med enskilda 

individer. Om man har ett positivt klassrumsklimat och eleverna vet vilka förväntningar som 

gäller förhindrar man störande beteenden tidigt.  Lärarna jag intervjuade var överens om att 

aktiv konflikthantering handlar om att ta hänsyn till varje enskild elev och sätta sig in i deras 
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situation. Detta skriver Stensmo (2000 s.222) om Gordons ledarstil då man aktivt ska lyssna 

och ha samtal med eleverna för att stärka sin relation med dem. Även Charles och Senter 

(2005 s.140) skriver om att man ska kartlägga elevers problem genom att vara artig, ha 

tålamod och skapa en lugn och harmonisk situation. Genom dialoger uppnår man mål och får 

fram de goda egenskaparna hos eleverna.  

 

Lärarna jag intervjuade anser att temat relationellt ledarskap är betydelsefullt. Man ska arbeta 

med relationerna med eleverna då man enklare kan förebygga störande beteenden. Genom 

kommunikation och aktivt lyssnande löser man konflikter och förebygger störande beteenden. 

Många författare anser att kommunikation och relationer är väsentliga delar för att förebygga 

störande elevbeteenden. Greene (2008 s.75), Stensmo (2000 s.93-94) och Fettig, Schultz och 

Ostrosky (2013 s.35) nämner att kontakten med eleverna förbättras om man bygger upp en bra 

relation där man sätter prägel på positiva beteenden och använder sig av beröm. Även 

Dahlkwist (2012 s.88-89) nämner att relationer och social kompetens behövs för att skapa 

positiva attityder för eleverna där man som lärare ska aktivt lyssna, bygga upp varma 

relationer och vara en god förebild. 

5.3 Hantering av störande elevbeteenden  
 
Lärarna jag intervjuade var överens om att muntlig kommunikation och ingripa vid rätt 

tillfälle behövs för att tillrättavisa elever på ett bra sätt och för att få ut det bästa av eleverna. 

Annars kan man som elev känna att man blir dömd och utpekad framför hela klassen om man 

som lärare enbart tillrättavisar eleven. Ett socialt samspel mellan båda parter krävs med ett 

positivt tillvägagångssätt. Goda relationer med eleven kan få den att ändra beteende. Läraren 

kan enklare förebygga störande beteenden och hjälpa eleven med målsättingar genom 

förtroende och samarbete. Författare som Greene och Ablon (2012 s.15-16), Imsen (2006 

s.27) och Wahlström (1996 s.15) skriver att läraren måste använda sig av en god 

kommunikation och en ömsedig relation med eleven för att kunna påverka elevens 

uppförande på ett effektivt sätt.  Som lärare gäller det att utöva en god yrkesetik och använda 

sig av en pedagogisk verksamhet där man når ut till eleverna hävdar Orelenius och Bigsten 

(2006 s.126-127) samt Granström och Colnerud (2002 s.108-109).  

 

Ett tema som lärarna ansåg var väldigt betydelsefullt för hantering av störande beteenden är 

ingripa vid rätt tillfälle. Lärarna anser att man kan tillrättavisa eleverna i helklass när det 

gäller mindre störande beteenden. Men vid större konflikter ska man som lärare använda sig 
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av enskilda dialoger med eleven. Det skriver även Ogden (2003 s.175-176) angående att man 

ska ta upp problemet enskilt med eleven efter lektionen annars kan resterande i klassrummet 

berörs av det. Man ska även använda sig av goda relationer som skapar ett företroende för 

eleverna där man inte enbart tillrättavisar eleverna som en auktoritär lärare. Det kräver ett 

socialt samspel med eleverna med feedback och positiva kommentar. 

 

Lärarna påpekade även att man kan använda sig av att ignorera störande beteenden i 

klassrummet. Man sätter inte fokus på att tillrättavisa eleven när man inte tycker att beteendet 

är tillräckligt allvarligt. Detta ger läraren mer tid till att studera eleven och man sätter inte 

fokus på negativa tillrättavisningar. Detta nämner Charles och Senter (2005 s.129-130) att 

man hellre ska uppmuntra studenterna till ett gott beteende och motivera dem. Man vill 

komma in i elevens privata och sociala liv och visa förståelse som lärare. Thornberg (2013 

s.104) och Ogden (2003 s.105-16) menar att man ska ta hänsyn till elevens socioekonomiska 

bakgrund och förkunskaper genom att lära känna eleven. Detta resulterar i färre och mindre 

allvarliga störande elevbeteenden då man skapar en större förståelse för eleven. Som lärare 

kan man ta diskussionen med eleven enskilt och komma med lösningar för att hjälpa eleven. 

Detta har jag själv erfarenhet av med en klass som jag hade i min verksamhetsförlagda 

utbildning. I början var det komplicerat att lösa störande beteenden i klassrummet. Men efter 

tre till fyra veckor med klassen underlättades mycket då man lärde känna eleverna djupare. 

Vissa elever kantas av personliga problem, brist på intresse i ämnet och dålig närvaro. Som 

lärare räcker det inte bara att undervisa och tro att allt kommer vara lugnt och harmoniskt i 

klassrummet. Miljön och relationen med eleverna har betydelse för hur de kommer att 

uppskatta lektionerna. Som pedagog behöver man sätta sig in i elevernas vardag som jag i 

princip anser vara lika viktig som ämneskunskaperna.  

 

Ögonkontakt och rörelse i klassrummet var två teman som lärarna jag intervjuade ansåg vara 

effektiva och relativt enkla sätt att hantera störande beteenden på. Detta fungerar effektivt mot 

mindre störande beteenden och får eleverna att tänka efter. Men lärarna jag intervjuade ansåg 

att rörelse i klassrummet får det störande beteenden att upphöra. Men en motsättning mot 

detta är att temat rörelse i klassrummet kan användas som en förebyggande process för att 

uppmana eleverna att koncentrera sig på arbetet och inte enbart som hantering av störande 

beteenden. Stirrar man på eleverna slutar de självmant att prata eller störa i klassrummet. 

Detta anser lärarna jag intervjuade ger eleverna en uppmaning på att de själva vet att deras 

beteende är fel. Marzano, Gaddy och Foseid (2005 s.41), Denscombe (2012 s.102-103) och 
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Ogden (1991 s.83-84) skriver att man kan upphäva ett störande beteende genom att använda 

ögonkontakt med eleven. Lärarna jag intervjuade anser att man ska använda sig av en 

samstämd blick mot eleven vilket resulterar i en god relation med eleven. Det nämner även 

Lindqvist (2010 s.4-5) om begreppet den ödmjuka blicken som innebär att läraren ska sätta 

sig in i elevernas situation genom att visa att man bryr sig om dem. Jag anser att utan 

ögonkontakt och kroppsspråk är det svårt att nå fram till alla elever i ett klassrum. Om läraren 

inte är engagerad och verkligen visar att man ser alla elever skapas inte något vidare bra 

förtroende för läraren. Det stärker den personliga relationen mellan läraren och eleverna 

genom att använda sig av en samstämd och ödmjuk blick. Genom ögonkontakt anser jag även 

att man kan se hur arbetsmiljön ser ut och således enklare kan få eleverna involverade i 

arbetet.    
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6. Vidare forskning 
 
Jag har utifrån mina intervjuer fått flera infallsvinklar på hur lärare använder sig av 

förebyggandet och hanterandet av störande elevbeteenden. Som lärare kan man ha det svårt 

att veta vilka tillvägagångssätt som lämpar sig bra gentemot olika elever. När en lärare vet hur 

man tillrättavisar en elev på bästa sätt skapas en god klassrumsmiljö. Något min studie visade 

på var att man ska få eleverna involverade genom kommunikation, goda relationer och 

förståelse. Det jag själv skulle vilja utforska vidare är hur man ser på störande beteenden ur 

elevens perspektiv. Varför orsakar eleverna störande beteenden som exempelvis sena 

ankomster och sena inlämningar. Elevers egna förklaringar av störande beteenden kan 

underlätta för lärare att arbeta med förebyggandet och hanterandet av dem.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Inledning 

 

Intervju C-uppsats om störande beteenden i gymnasieskolan. Syftet med min undersökning är 

att studera olika lärares syn på störande beteenden i klassrummet samt hur man som lärare 

hanterar elever vid störande beteenden. Jag kommer att spela in materialet vid intervjun för att 

underlätta mitt arbete med att sedan bearbeta intervjusvaren. Alla personer i uppsatsen 

kommer vara anonyma. Jag vill tacka på förhand för att man ställer upp för intervjun.  

 

Hur länge har du arbetet som lärare?  

Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

 
1. Vilka beteenden i klassrummet ser du som mest besvärliga?  

 

2. Varför stör eleverna i klassrummet? 

 

3. Använder du några speciella metoder för att hantera beteendeproblem? 

 

4. Hur brukar du bemöta besvärliga beteenden? 

 

5. Vad gör du när eleverna är sysslolösa i klassrummet? 

 

6. Vad gör du när eleverna är högljudda i klassrummet? 

 

7. Vilka störande beteenden är svårast att hantera? 

 

8. Kan du beskriva en konkret störande situation i klassrummet? 

 
 


