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 Abstrakt  
Vårt syfte med denna fenomenografiska studie är att beskriva hur 

grundskolelärare år 1-6 uppfattar arbetet med fenomenet störande beteende i 

klassrummet. Undersökningen är baserad på semi strukturerade intervjuer med 

åtta stycken deltagande grundskolelärare. Där den första frågan som ställdes 

var, Vad är störande beteende i klassrummet för dig? Studiens resultat har visat 

att lärare definierar begreppet störande beteende i klassrummet relativt lika. 

Men att det beror på lärarens förväntningar, den specifika 

undervisningssituationen och lärarens kunskap och förståelse för individuella 

olikheter i hur eller om läraren bemöter beteendet ifråga. Studien har även visat 

vilka verktyg lärare uppfattar vara viktiga för att hantera och minimera störande 

beteende i klassrummet. Dessa är lektionsplanering, relation till eleven, 

kollegialt samarbete, hemmets delaktighet samt kännedom om bakom liggande 

orsak. 

 

Nyckelord: Störande beteende, Grundskolan, Klassrum, Definition, Påverkan, 

Hantering, Uppfattningar 
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Inledning  
Sedan vår första Verksamhets förlagda utbildning, VFU har vi reflekterat 

diskuterat, stött och blött hur vi ska hantera störande beteenden i klassrummet? 

Vi känner att vi inte har fått med oss några teorier och praktiska redskap från 

lärarutbildningen hur vi ska hantera dessa vardagliga problem som uppstår i 

varje klassrum. Vi känner även att många lärare vi mött känner lika stor 

frustration över problemet. Ett problem som vi uppmärksammat bemöts och 

hanteras väldigt olika bland lärare. Skulden för störande beteende som uppstår 

i klassrummet har vi märkt till viss del läggs på eleverna, deras eventuella 

prognoser som ADHD, dyslexi samt att föräldrarna inte gör eller gjort sin 

fostran i hemmet.  

 

I Expressen januari 2009 berättas om en pedagog som låste in en 12-årig elev i 

ett materialskåp. Eleven passade på att leka i skåpet när pedagogen lämnade 

klassrummet. När läraren kom tillbaka ville hon ge 12-åringen som ofta hade ett 

störande beteende i klassrummet en läxa. Hon låste sonika in honom i skåpet. 

Vi tycker det är skrämmande att sådant här sker och kan ske på våra 

grundskolor i Sverige. 

 

I Lgr11 finns det tydliga riktlinjer som förklarar att lärarens demokratiska 

förhållningssätt ska genomsyra klassrummets vardag och att det är viktigt att 

läraren visar respekt för varje enskild elev. Frågan är om dessa riktlinjer och 

förhållningssätt även ska gälla när elever stör den pedagogiska undervisningen 

i klassrummet? Vi tänker oss att lärarens yrkesetik är någonting som ska hållas 

levande och förankras i verksamheten genom att lärare diskuterar, reflekterar 

och arbetar aktivt med sig själva och sitt förhållningssätt mot elever. De 

didaktiska frågarna hur, vad och varför? Gäller inte bara de ämnesdidaktiska 

områdena utan även när vi som lärare ska hjälpa och stötta eleverna i deras 

sociala utveckling. Dilemmat är att lärarutbildningen som den ser ut idag inte 

innehåller någon psykologi, läran om människans beteende, tankar, känslor och 

samspel med andra människor. Den kunskapen kommer med erfarenhet i yrket 

och insikt i hur den egna planeringen skulle kunna minimera störande beteende 

i klassrummet. 

 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) 5 kap. Trygghet och studiero finns de 

bestämmelser vi lärare har att förhålla oss till när det gäller störande beteende i 

klassrummet. I 2:a och 3:e § kan vi läsa om vikten av att utforma en arbetsmiljö 

och ordningsregler, vilka ligger till grund för trivsel och ordning och reda i 

skolan. Resterande paragrafer 6-23 handlar om disciplinära och andra särskilda 

åtgärder som läraren har rätt att använda vid störande beteende bland annat 

fråntagande av föremål, utvisning från klassrummet samt kvarsittning. 
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I webtidningen Skolvärlden kan vi i skrivande stund augusti 2014 läsa hur 

debatten går hög om betyg ska införas på elevers uppförande och ordning. 

Skolminister, Jan Björklunds förslag är att det införs ordningsbetyg. På så sätt 

kommer enligt honom trygghet och arbetsro infinna sig i klassrummet. 

Forskning visar istället att hur lärare planerar och organiserar sin undervisning 

kan minimera störande beteende i klassrummet, Stensmo (2008). Kommer då ett 

ordningsbetyg till sin rätt och göra sin nytta och verkan som förslaget är tänkt? 

 

Mot denna problembeskrivning vill vi i vår studie genom intervjuer undersöka 

och förstå hur lärare uppfattar att de hanterar fenomenet störande beteende i 

klassrummet? Vårt problem ligger i ett konkret här och nu perspektiv vad gäller 

störande beteende i klassrummet. Vi har upplevt att lärares fokus ofta ligger på 

orsaken till störande beteenden och inte vad läraren gör för att hantera 

problemet. Lärare behöver hantera störande beteende i klassrummet och det är 

oberoende av orsak eller barnets eventuella diagnos.  
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 Bakgrund 
Vår bakgrund kommer att behandla tidigare forskning genom vetenskapliga 

artiklar, avhandlingar och litteratur som behandlar området störande beteende 

i klassrummet. Vi ger beskrivning och definition av vad som anses vara 

störandebeteende i klassrummet och att det finns starka kopplingar till när 

elever inte har förväntat beteende utefter undervisningssituation. Vi kommer 

även behandla teorier och forskning som menar att störande beteende går att 

organisera bort. Vi lyfter även forskning som visar på om och hur samarbete 

med kollegor och vårdnadshavare fungerar som stöd vid störande beteende. I 

de sammanhang författarna använt sig av olika begrepp för att beskriva 

beteenden som oroar och stör undervisningen har vi valt att endast använda oss 

av begreppet störande beteende för tydlighetens skull. Begrepp som annars 

använts av författarna har varit beteende störning, uppförande problem, dåligt 

uppförande, beteende problem och avvikande beteende.  

 

 

Störande beteende i klassrummet 

Definition 

Persson (2007) beskriver Michel Foucaults teori angående vad som är störande 

beteenden och varför de uppstår. Teorin klargör att det är samhällets som 

bestämmer vad som är störande beteenden utifrån regler och normer som avser 

normala och önskvärda beteenden. Enskilda individers beteenden måste 

kontrolleras om beteendet ifråga skapar störningar i samhällets ordning och 

struktur för att återskapa normaliteten. Ogden (2003) menar, i likhet med 

Foucaults teori, att vad som uppfattas och definieras som störande beteenden i 

skolan beror i grund och botten på det normativa synsätt som är förankrat vilket 

tydliggör beteenden som är accepterande och inte i klassrummet och på skolan. 

 

Stensmo (2008), Doyle (1986), Ogden (2003) definierar begreppet störande 

beteenden i klassrummet att vara alla sorters handlingar elever utför som anses 

störa eller rikta uppmärksamhet mot annat håll än den undervisning som pågår. 

Ogden (2003) utvecklar resonemanget med att förklara att störande beteende är 

när elever inte följer skolans förväntningar och regler, hindrar undervisning och 

elevers utveckling och lärande samt skapar svårigheter för gruppens sociala 

förutsättningar.  Störande beteenden menas inte heller vara av en fast existens 

då både kulturella och sociala normer är föränderliga i uppfattningar kring vad 

som är störande beteenden i skolan. 

 

Doyle (1986)  menar att det finns två olika kategorier av elever med störande 

beteenden i skolan. Den första är elever som är starkt motiverad till att vilja störa 

undervisningen och den andra kategorin är elever som utifrån förmåga eller lust 

inte lyckas engagera sig i skolans arbete och undervisningen. Till skillnad från 

denna kategorisering av elever (Ibid.) delar Samuelsson (2008) istället in elever 

med störande beteenden i tre andra kategorier. Dessa elever kan då visa en 
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bristande kognitiv förmåga, ett felaktigt beteende eller felaktiga värderingar. 

Samuelsson menar även att störande beteenden ofta uppvisar sig olika beroende 

på elevers åldrar. Bland yngre elever anses det ofta handla om störande prat 

medan störande beteenden hos äldre elever kan uppvisas genom sen ankomst 

till lektioner eller genom att elever visar ointresse för skolarbetet.  Graden av 

störande beteenden uppfattas, enligt Doyle (1986), oftast som både grövre, 

allvarligare och mer svårhanterliga bland äldre elever då det beskrivs att 

uppkomsten av aggressivitet mot lärare, bråk och ignorans av regler vanligare 

kan förekomma. Att störande beteenden istället uppfattas som mildare bland 

yngre elever menas bero på att lärare finner det lättare att handskas med elever 

som exempelvis pratar eller tappar fokus på arbetsuppgiften. 

 

Till sin utformning kan störande beteenden hos elever både vara aktiva och 

passiva beteenden, menar Stensmo (2008). Till den aktiva formen av störande 

beteende hör störande prat, störande ljud, oförskämdhet, clowneri, vägran att 

städa upp efter sig själv, förstörelse och våld. Störande beteenden i form av 

ovårdat språk menas, enligt Wester (2010) vara vanligast bland pojkar och har 

visat sig vara ett beteende som lärare inte alltid tillrättavisar, då beteendet inte 

ofta anses störa eller användas för att kränka andra elever. Exempel på passiva 

beteenden är i stället, utifrån Stemsmos (2008) beskrivning, dagdrömmeri, 

vägran att delta i aktivitet samt att inte ta med sig eller att inte göra sina läxor 

och är beteenden som oftast skapar problem för eleven själv och läraren. Det är 

de aktiva beteenden, som till sin karaktär är utåtriktade och som både stör och 

distraherar individen själv och andra runt omkring, som är vanligast 

förekommande enligt Stensmo. I svenska klassrum visar Samuelsson (2008) 

forsknings resultat som tydliggör att beteenden som lärare uppfattar som mest 

olämpliga och störande är elevers hantering av kroppen, otillåtet prat, felaktigt 

prat, bristande lyssnande och felaktigt lyssnande. Ett resultat som enligt 

Samuelsson går hand i hand med tidigare forsknings resultat. 

Orsaker   

Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit (2005) visar i sin forskningsöversikt att det är 

viktigt för bland annat lärare att finna orsaken till störande beteende för att 

kunna hantera det och förhoppningsvis få det att försvinna. Dilemmat med 

detta perspektiv är att ansvaret för beteendet ofta läggs på individen, det är 

något hos personen det störande beteendet beror på. Fokus flyttas på detta sätt 

bort från klassrumsmiljön och de relationer som finns där. Inom psykologin 

kallas detta för attributionsteorin. Det är alltså eleven som ges vissa egenskaper 

ett så kallat individperspektiv, detta ser vi tecken på i skolan genom de 

diagnoser som ges elever som exempelvis, ADHD, Tourettes syndrom och 

Aspergers syndrom. Om man i skolan i stället skulle lägga fokus på att hitta 

samband och mönster mellan eleven som uppvisar störande beteende och den 

miljö eleven befinner sig i då utgår man istället från systemteori (Ibid.). Utifrån 

detta perspektiv kommer man aldrig komma tillrätta med störande beteende 

om man inte ser till miljöns påverkan på det störande beteendet. Ogden (2003) 

menar att orsaken till störande beteenden ofta kan bero på brist i den sociala 

kompetensen eller att eleven helt enkelt använder ett störande beteende som 
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social strategi för att höja sin sociala status och bli populär inom gruppen. Men 

Ogden precis som Nordahl et al. (2005) vill tydliggöra att problemet i sig inte 

bör knytas an till den enskilde elevens egenskap, vilket det ofta gör, utan att det 

är mer sanningsenligt att säga att det är genom interaktionen som störningar 

uppstår. Det är dock vanligt att människor vill finna orsaken till ett störande 

beteende för att kunna se en möjlighet att åtgärda problemet ifråga. 

 

Stensmo (2008) och Ogden (2003) menar att vanliga orsaker som påverkar att 

störandebeteenden uppstår hos elever kan bero på problematiska förhållanden 

i hemmiljön, en bristande skolmiljö i form av lokaler, material samt personal. 

Det kan även bero på att läraren saknar kunskap och kompetens när det gäller 

hanterandet av elever. Stensmo (2008) beskriver också orsaker som härstammar 

från ungdomskulturen, en samhällskris där den sociala kontrollen över unga 

försvagats eller att skolans dolda läroplan inte accepteras av eleverna vad gäller 

disciplinering och sortering av elever i skolan. Men störande beteenden kan 

även uppstå om eleven själv bär på problemet i form av en emotionell störning 

och då det handlar om psykologiska eller biologiska orsaker som ligger till 

grund. Beroende på orsak eller orsaker som störande beteenden anses bero på 

följs dessa med åtgärden och stöd som anses lämpliga för den specifika orsaken. 

 

Nielsen (2011) menar att när grövre former av störande beteenden uppstår i 

klassrummet upplever lärare ofta dessa som ofruktbara och destruktiva 

beteenden, som en belastning för undervisning och klassens samvaro och där 

skulden ofta läggs på enskilda elever. Även Baker (2005) menar att lärare, 

särskilt när de möter barn med vissa former av diagnoser, uppfattar dessa 

elever, beteenden och disciplinära problem som väldigt svårhanterliga. Vilket i 

sin tur leder till att lärare helst undviker att ta emot och hantera elever med 

disciplinära problem om de kan. Detta eftersom eleverna kan medföra 

situationer som av lärare uppfattas som ytterst stressiga och som ett nederlag 

för den egna självkänslan. Det som menas vara bristfälligt hos läraren i dessa 

fall är erfarenhet och kunskap gällande strategier för hur läraren kan använda 

sig av disciplin och instruktioner i klassrum med stora variationer av behov 

bland elever (Ibid.). 

 

 

När är ett beteende störande? 

Värdegrundsarbete i klassrummet 

Hur man som lärare ser på värdegrundsfrågor och vardagsregler är något som 

kan variera från en skola till en annan. Men vissa regler om allmängiltiga normer 

är dock grundläggande och bestående i alla svenska skolor och därmed vad alla 

lärare måste jobba med i och utanför klassrummet, som t.ex. 

antimobbningsarbete och social kompetens förklarar Dahlkwist (2006).  Ett av 

skolans mål är att fostra elever till goda samhällsmedborgare genom att överföra 

värderingar och påverka elevers sociala utveckling. Mycket av detta arbete 

handlar om att utveckla elevernas sociala kompetens i skolan. Eleverna ska lära 
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sig att samarbeta, respektera varandra och kunna visa förståelse för andra 

människor men de ska även lära sig att ta eget ansvar och kunna visa tolerans. 

Värdegrundsarbetet som ska genomsyra hela skolan handlar helt enkelt om hur 

vi människor behandlar varandra om att kunna ta hänsyn till andra och om att 

sätta upp gränser för vad som är rätt och fel. Det handlar om att skapa väl 

fungerande relationer mellan människor. Finns det ett socialt klimat som 

innehåller goda sociala relationer på skolan och i klassrummet har vi också rätt 

förutsättningar för att skapa en bra lärmiljö för elever och större möjlighet att 

minska kränkande beteenden (Ibid.). Granström (2012) menar att skolan och den 

verksamhet som pågår i varje enskilt klassrum är en ren avspegling av det 

samhälle vi lever i. Detta visar sig tydligt i varje lärares ledarskap angående 

normer som värderas, prioriteras och hur läraren förhåller sig till elever, men 

även i hur elever förhåller sig till läraren. 

Förväntningar på elev 

Jackson (1968) beskriver att det i skolan finns en dold läroplan som handlar om 

hur elever måste lära sig att anpassa sig till vissa förväntningar och krav på 

beteenden i klassrummet. Det är anpassningar som krävs för att ett elevantal 

upp mot 30 elever ska fungera tillsammans i ett klassrum under en hel dag. 

Vanliga aktiviteter som att eleverna sitter själva och arbetar, grupp diskussioner, 

genomgångar av undervisning eller aktiviteter där läraren ställer frågor och 

eleven förväntas svara är aktiviteter som var och en innehåller välförankrade 

rutiner och regler angående vilka beteenden som förväntas och vilka som anses 

störa den specifika undervisningsformen 

 

Vidare förklarar Jackson (1968) att allt för stor del av skoltiden går åt till att 

eleverna måste sitta still och vänta på sin tur, läraren eller andra elever. Som elev 

måste man även finna sig i att dagligen bli bedömd både kunskapsmässigt och 

i det beteende som eleven visar upp i klassrummet. Att avbryta mitt i en 

aktivitet, inte alltid få svar på sina frågor, att uppräckta händer kan bli 

ignorerade samt att klara av att ignorera andra elever under lektioner hör till 

vardagliga förväntningar på elever i klassrummet. Om eleven inte har det 

tålamod som krävs och förväntas eller förmågan att kunna vänta utan istället är 

allt för snabb, livlig eller pratig uppfattas detta som störningar i klassrummet 

utifrån den dolda läroplanens regler. Störande beteenden tillrättavisas då av 

läraren som både kan bli arg på elevers uppförande och ibland även på elevens 

personlighet. Tyvärr, menar Jackson, att barn som återuppvisar störande 

beteenden kan komma att namnges som problem barn eller störande barn av 

lärare, vilket läraren bör tänka på och undvika. Dolda läroplanen innebär i sin 

helhet att barn i alla åldrar måste lära sig att leva upp till klassrummets alla 

förväntningar för att fungera i skolan.  Dessa förväntningar förklarar Stensmo 

(2008) att lärare måste vara ytterst tydlig i att förmedla till elever för att undvika 

störande beteenden som kan bero på att eleven faktiskt inte vet vilka 

förväntningar som gäller. Orlenius (2001)  förklarar att lärare måste vara 

uppmärksam och medveten om att den dolda läroplanen verkligen existerar för 

att kritiskt kunna granska förhållanden som råder, vilka förväntningar som 

finns, varför de finns samt hur dessa påverkar eleverna. Samuelsson (2008) 
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menar till skillnad från Jackson (1968) att det är lärarens egna föreställningar, 

angående vad som är önskvärda och normala beteenden, som styr vad som 

förväntas av elever och vad som uppfattad vara störande beteenden i 

klassrummet. Dessa förväntningar menas till viss del kunna skilja sig mellan 

lärare.  

Störande beteende efter situation 

Olika former av prat är beteende som ofta stör undervisningen i skolan. Lärare 

har visat sig ha gemensamma uppfattningar vad gäller när det är tillåtet att prata 

och inte under lektionstid, förklarar Wester (2010). Lärare är överens om att 

småprat på en lagom nivå är tillåtet under den egna arbetstiden, men när det 

handlar om redovisningstillfällen och genomgångar av undervisning förväntas 

elever vara tysta. Doyle (1986) förklarar att för att läraren ska ha möjlighet att 

uppnå önskvärda beteenden i klassrummet och minimera störningar måste 

läraren vara noga med att i varje specifik klassrumsaktivitet följa en bestämd 

struktur. Detta innebär att varje aktivitet eller arbetssätt har särskilda rutiner och 

regler som elever förväntas och lär sig följa vad gäller arbetssätt och beteenden. 

Granström (2007) menar att lärare, istället för att träna in klassens beteende, ofta 

visar sig välja bort arbetssätt som grupparbete för att undvika bestämda 

beteenden och en situation där störande beteenden lättare uppstår. Lärare väljer 

helt enkelt hellre arbetssituationer som helklassundervisning och enskilt arbete 

då dessa situationer medför förväntningar på lugnare, mer sansade och 

betydligt mer lätthanterliga beteenden.  

Störande beteenden som av barn upprepas gång på gång menas enligt Nordahl 

et al. (2005) bero på att barnets verklighetsuppfattning påverkats till att se, 

kanske just en viss situation, som otrygg, hotfull eller obehaglig. Eftersom 

situationen gör barnet osäker söks bekräftelse av läraren genom att uppföra sig 

på det sätt eleven tror läraren förväntar sig. Det är läraren som måste bryta 

mönster som kopplas till särskilda situationer, genom att bekräfta barnets 

positiva handlande och skapa den trygghet barnet behöver. 

 

 

Hantering av störande beteende 

Classroom Management 

Doyle (1986) förklarar klassrummet som en händelserik plats där många olika 

individer förväntas vara uppmärksam och sysselsatt med de uppgifter läraren 

lägger i deras händer. För att det ska vara möjligt att bedriva meningsfull och 

lärorik undervisning i klassrummet och samtidigt undvika störande beteenden 

är det viktigt att läraren har både kunskap och förmåga i att organisera och leda 

undervisningen. Detta fenomen har fått begreppet Classroom Management, så 

kallad CM. Enligt Stensmo (2008) innebär CM lärarens förmåga och strategier i 

att kunna förebygga och åtgärda störande beteenden som stör eller avbryter den 

planerade undervisningen.  Detta innebär att läraren måste planera och 

organisera en effektiv lärmiljö där fokus och undervisningstiden kommer att 
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ägnas åt skolarbete. En planering som såväl som ämnesinnehåll även innefattar 

lärarens förväntningar på elevers uppförande under kommande år. 

 

Doyle (1986) menar att det är viktigt att tydliggöra att det inte är tillrätta 

visningarna som ges vid dåligt uppförande som upprätthåller ordningen, utan 

i stället de undervisningsförhållanden och den form av disciplin som läraren 

skapar och håller fast vid utifrån sitt sätt att leda och organisera undervisningen. 

Program of action (Ibid.) menas vara det koncept som läraren bör följa för att 

förebygga störande beteende och skapa arbetsro i klassrummet. Detta sätt att 

arbeta på innebär att varje undervisningstillfälle har särskilda strukturer. Den 

specifika strukturen för varje aktivitet innehåller särskilda regler, visar riktning 

och leder eleverna på ett planerat sätt och med en viss och jämn hastighet genom 

hela aktiviteten. Eleverna ska veta vad som förväntas av dem genom de rutiner 

som skapats. Detta leder till att läraren skapar ordning och arbetsro i 

undervisningen (Ibid.).  

Val av undervisningsform 

Granström (2007) beskriver att lärarens val av undervisningsform, som 

exempelvis helklassundervisning och enskilt arbete, ofta används med syftet att 

undvika oordning i klassrummet.  Stensmo (2008) tar upp varför vissa lärare 

undviker grupparbete som undervisningsform. Forskning visar att lärare 

upplever att vissa elever inte bidrar som förväntat. Att det bildas hierarkier 

bland barnen och vissa elever inte får något utrymme. Detta kan leda till att 

grupparbete inte ofta används då det bidrar till en orolig undervisningsform. 

Därför använder sig lärare oftast av helklassundervisning och enskiltarbete i 

klassrummet. Steinberg (2004) menar att läraren behöver reflektera över sitt 

upplägg till grupparbetet när det inte gått som planerat innan läraren korrigerar 

eleverna för störande beteende. Han menar att grupparbete är en svårare 

undervisningsform, men med en tydlig målformulering till eleverna och 

välgenomtänkt planering vad gäller var eleverna ska sitta och arbeta, vilket 

material och inom vilka tidsramar arbetet ska ske skapas stora möjligheter till 

att lyckas. Steinberg menar att det är bättre med flera korta pass än få och långa, 

då har eleverna en större möjlighet att lyckas med både grupparbetet och ett 

förväntat beteende. På detta sätt har eleverna även möjlighet att träna på att ta 

ansvar och samarbete med varandra på ett produktivt och lyckat sätt. 

Klassrumsregler 

För att kunna tydliggöra förväntningar som finns på önskvärda beteenden i 

klassrummet använder sig lärare av regler, förklarar Stensmo (2008). Men för att 

regler ska fungera väl visar forskning att det krävs att lärare och elev 

tillsammans utarbetar fram regler angående vad som förväntas av elever och 

gruppen i klassrummet i form av påbud. Det krävs även att regler följs av vissa 

konsekvenser, om eleverna bryter mot reglerna för att de ska vara 

verkningsfulla. I och med konsekvenserna har läraren skapat sig ett 

påminnelseverktyg för att korrigera störande beteenden som uppstår i 

klassrummet (Ibid.). Regler är med andra ord ett medel som används för att 

synliggöra generella förväntningar på elevbeteende i klassrum, samt ett verktyg 
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som lärare visar sig skatta den egna förmågan högt i att både skapa och 

tydliggöra för elever enligt Baker (2005). Vanligt förekommande konsekvenser 

på regler som inte följs av elever förklaras enligt Doyle (1986) vara utvisning från 

klassrum, personlig bestraffning och avstängning. Men Doyle påpekar att det är 

viktigt att som lärare förstå att dessa konsekvenser endast är kortsiktiga 

lösningar på långvariga problem. För en förbättrad skoldisciplin och för att 

minska störande beteende bör lärare istället arbeta med att medvetandegöra 

elever om deras beteende. Detta menas skapa den styrka och stabilitet som krävs 

för att skapa ordning i klassrummet (Ibid.). 

 

Även Samuelsson (2008) visar i sin studie vikten av att använda väl förankrade 

regler inom skolan för att uppnå önskade beteenden samtidigt som störande 

beteende får mindre utrymme att träda fram. Men för att regler ska kunna 

användas som ett hjälpmedel och vara ett effektivt verktyg i klassrummet är det 

viktigt att läraren är tydlig med att beskriva vilka regler och uppföranden som 

förväntas av eleverna i klassrummet. Forskning har, enligt Doyle (1986,1990) 

visat att den nivå läraren tydliggör regler på under elevers första dagar i skolan 

har betydelse för hur elever engagerar sig och hur graden av störande beteende 

kommer att se ut under resten av året i klassrummet. Wester (2010) menar att 

elever ofta vet vilka regler som gäller för olika undervisningssituationer och att 

de är medvetna om att de exempelvis stör genom att prata för mycket eller för 

högt. Eleverna, som själv anser att de ofta pratar för att de är trötta, less eller 

tycker att skolarbetet är tråkigt, är också medvetna om att pratet stör andra 

elevers arbetsro, menar Wester.  

Korrigering  

Samuelssons (2008) resultat visar också att lärare vid både enklare och svårare 

grad av störande beteende använder sig av verbal tillsägelse till den elev som 

stör. Han tar även upp att lärare använder sig av preventiva och reaktiva 

tekniker. Inom de preventiva teknikerna låg att läraren påminde om gällande 

klassrumsregler. Om detta skulle lyckas och vara effektivt gällde om eleverna 

accepterat lärarens ledarskap. Inom den reaktiva tekniken låg det att få eleven 

att återgå till sin skoluppgift. Detta gjorde läraren genom direkta befallningar 

eller genom att använda sitt kroppsspråk med gester och ögonkast. Tidigare 

studier (Ibid.) har även visat att lärarens sätt att korrigera störande beteende i 

klassrummet kan kopplas till lärarens utbildningsnivå och yrkeserfarenhet. Vid 

högre utbildning och lång erfarenhet valde lärarna mindre verbal korrigering av 

beteendet och mer samtal med elev och vårdnadshavare för att komma tillrätta 

med beteendet. I sin studie beskriver Baker (2005) att ju mer krävande elever 

läraren har så sjunker lärarens självförtroende i förmågan att kunna hantera 

störande beteende i klassrummet. Studien visade även att lärare i de lägre 

årskurserna skattade sin förmåga högre i att hantera störande beteenden än 

lärare i de högre årskurserna. Detta tror författaren har att göra med att det är 

lättare att hantera en frustrerad 7-åring jämfört med en 17-åring. En annan teori 

var att lärare ofta jobbar i mindre barngrupper i de lägre åldrarna och därför kan 

störande beteende uppfattas som lättare att hantera.  
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Metoder  

Hedström (2011) behandlar hur lärare i Sverige år F-9 använder sig av olika 

metoder för att hjälpa barn komma tillrätta med sitt beteende. Variationerna är 

stora och visar att läraren använder det förhållningssätt och metoder hon är 

bekväm med och som läraren märker har effekt på störande beteende i 

klassrummet.  Här är några lärarröster hur arbetsro och önskvärt beteende 

uppnås: 
 

 Meningsskapande uppgifter leder till att eleverna blir koncentrerade och fokus 

genom elevens engagemang. 

 Lugna och tydliga tillsägelser. 

 Det är skolans ansvar att elever ska lyckas och ha önskvärt beteende. Skulden 

kan inte läggas på föräldrar. Skolan äger problemet. 

 Använd konsekvenser inte straff. Uppmärksamma det önskvärda beteendet 

hos elever. Hjälp barnen på detta sätt att förändra deras självbild. 

 Ifrågasätt inte barnet, leder oftast till att barnet går i försvar. 

 SET – Social och emotionell träning. Elever tränar sina färdigheter genom 

samtal, rollspel och positiv förstärkning. 

 CPS – Colloborative Problem Solving. Störande beteende förändras genom 

empati och samförstånd. Grundtanken är att barn gör rätt om de kan. Behövs 

ingen mer motivation. 

 Skol Komet en metod utarbetad efter ett behavioristiskt perspektiv. Belöning 

och positivförstärkning genom operent-betingning. Vad är det som påverkar 

barnets beteende? Hur kan jag som lärare påverka konsekvenserna? Positiv 

bestraffning vid störande beteende. Exempelvis vid sen ankomst då eleverna 

får ta igen tiden senare. 

 

 

För att komma tillrätta med störande beteenden i klassrummet är det viktigt att 

läraren tar stöd och reflekterar tillsammans med kollegor, Ryberg & Bro (2011), 

Baker (2005), Nordahl et al. (2005). De menar att detta är ett av lärarens främsta 

verktyg när det gäller att hantera olika former av klassrumsdilemman som 

störande beteende kan vara. Genom att läraren reflekterar med en kollega, sätter 

hon ord på sina tankar och skapar utrymme för kollegan att skapa nya 

iakttagelser och infallsvinklar. På detta sätt utvecklas lärares förmåga att 

handskas med störande beteende i klassrummet.  Men det är viktigt att 

samarbetet med kollegorna ligger på en professionell nivå, förklarar Nordahl et 

al. (2005). Detta eftersom reflektion och samarbete med kollegor endast har 

syftet att förbättra förutsättningar för elevers skolgång, och inte att tydliggöra 

lärarens egna värderingar eller skilda synsätt vad gäller traditionella rutiner 

eller olika åtgärder. Corrie (1999) visar i en studie att lärare kan komma tillrätta 

med störande beteende i klassrummet med reflektion som verktyg. Studien 

undersöker de strategier lärare använde när elever pratar rakt ut och avbryter 

varandra. Men resultatet visade att det inte är vilka metoder lärare använder sig 

av som avgör om de är framgångsrika i att skapa ett gott arbetsklimat utan i 

vilken grad de reflekterar över sin yrkeskompetens. Att lärare känner sig trygg 

med att prata, reflektera och ta stöd av kollegor när de behöver hjälp med vissa 

beteenden i klassrummet visade Bakers (2005) undersökning resultat på. Medan 
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Samuelssons (2008) avhandling visade motsatt resultat, nämligen att lärare inte 

visar sig söka stöd och hjälp av kolleger då lärarens klassrum och störande 

beteenden som lärare hanterar uppfattas vara en privat angelägenhet. 

Goda relationer 

I klassrummet är det viktigt att läraren skapar en arbetsmiljö och väl fungerande 

relationer där elever känner sig trygga förklarar Jensen och Løw (2011), Nielsen 

(2011). Det är med stöd av läraren, som eleven får lära sig strategier för att 

behålla koncentration i undervisningen och motverka känslor av krav, lockelse 

och stress för att elevers lärande och utveckling ska kunna ta sin plats. För att 

detta ska kunna ske måste läraren få eleverna att bli medveten och befintlig i 

nuet, i klassrummet och den undervisning som pågår. När det handlar om hur 

relationen mellan lärare och elev ser ut beror detta till stor del på lärarens 

personliga förmåga i att skapa relationer.  

 

För att kunna förstå barn och deras beteenden beskriver Jensen och Löw (2011), 

Nielsen (2011) att en viktig del att fokusera på är skapandet och 

upprätthållandet av goda relationer till eleverna.  I relationsarbetet med barn är 

det, för att det ska bli lyckosamt, viktigt att läraren anpassar sitt beteende efter 

barnets förutsättningar och behov. Det handlar om att verkligen finnas där, se, 

förstå och respektera hela barnet för vad det är. Det handlar om att genom att 

visa empati, glädje och intresse i relationen till barnet skapa känslan av 

gemenskap och trygghet hos varje enskild individ. De barn som inte får 

bekräftelse och uppmärksamhet kan lätt uppvisa detta genom sitt uppförande i 

klassrummet, ofta i form av irritation och frustration medan de barn som läraren 

ser och bekräftar ofta förblir lugna enligt Jensen och Løw (2011).  

 

Nielsen (2011) menar att för att kunna uppnå trivsel och ett fungerande 

arbetsklimat i klassrummet måste läraren inrikta sig mot att skapa en 

gemenskap i gruppen.  Barn behöver få känna att de tillhör en gemenskap där 

eleverna tillsamman skapar ett lugn och höjer trivsel, lärandet och den sociala 

utvecklingen tillsammans för hela klassen. Det handlar om att sträva efter en 

gemenskap där elever fostrar varandra, tar ansvar över varandra och där 

samvaroformen grundar sig utifrån gruppens egna värderingar och 

erfarenheter. Barn som ofta uppvisar störande beteenden i klassrummet kan inte 

själva ändra sitt beteende, förklarar Nielsen (2011), Nordahl et al. (2005) utan 

behöver få samarbeta i relationer till gruppens gemenskap. I stället för att se 

störande beteenden som ett problem bör dessa olikheter istället 

uppmärksammas som något bra som en del av gruppen som skapar erfarenhet 

och lär gruppen hur problem kan hanteras. För att som lärare kunna stödja 

elever i att lyckas skapa positiva gemensamma erfarenheter krävs att läraren kan 

synliggöra värderingar och interaktioner som visar sig inom gruppen, menar 

Nielsen (2011), Frelin (2012). Positiva upplevelser och trivsel skapar mindre 

utrymme för att elever ska känna sig missanpassad och utanför i gruppen vilket 

minskar risken för störande beteenden i gruppen och klassrummet. Att elevers 

beteenden kan påverkas till det bättre genom att förändra klassrummets miljö 

visade även Karlberg (2011) resultat i en svensk undersökning. En undersökning 
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där målet var att utvärdera program för beteendeorienterade ledarskap i 

klassrummet.    

Vårdnadshavare 

En väl fungerande arbetsmiljö i klassrummet bör skapas tillsammans med 

lärare, elever och vårdnadshavare för att på bästa möjliga sätt kunna lösa 

konflikter och uppnå beteenden som är önskvärda för gruppen (Nielsen, 2011; 

Nordahl, 2003). Rudney (2005) visar genom forskning hur läraren kan skapa 

goda relationer och rätt förutsättningar för ett lyckat samarbete med hemmet. 

För det första behöver lärare och vårdnadshavare förstå att de har olika 

kunskaper om eleven. Läraren vet hur barnen fungerar i grupp och hur den 

beter sig jämfört med andra barn samt barnens svaga och starka sidor i 

skolarbete och ämneskunskaper. Föräldern vet barnets bästa och sämsta sidor 

och älskar barnet förbehållslöst ändå. De kan tala om för läraren vad barnet 

tycker om skolan och hur exempelvis läxarbetet fungerar hemma. Enligt 

Nordahl et al. (2005) finns det ofta samband i hur elever upplever skolan och 

hur de uppför sig där. Lärare och föräldrar kan tillsammans skapa en komplex 

bild av barnet, vilket Rudney (2005) menar krävs för att komma tillrätta med 

störande beteende i skola och klassrum. Vidare visar Rudneys forskning på att 

det helt och hållet ligger på lärarens ansvar att skapa förutsättningar för ett gott 

samarbete med hemmet. Forskning visar tydligt på att lärarens bemötande med 

barnets vårdnadshavare är av ytterst vikt för att samarbetet ska bli lyckosamt. 

Det handlar om grundläggande saker som att vara trevlig och tillmötesgående, 

detta bidrar till att föräldrar känner trygghet i relationen. Det är också viktigt att 

inte misstänkliggöra föräldrarna för beteenden som uppvisas i skolan, då 

samma beteenden inte alls behöver uppvisas i hemmet eller bero på hemmet. 

Nordhal et al. (2005) förklarar att föräldrar som ofta har kontakt med lärare för 

att barnet är stökigt och besvärligt lätt intar en negativ bild av skolan. Detta kan 

också leda till att ett störande beteende förstärks hos eleven.  Det är därför 

viktigt, att som lärare, kontakta hemmet lika väl när det går bra för barnet som 

när skolan inte fungerar lika bra som önskat (Ibid.). Den viktigaste insikten 

lärare bör göra är, menar Rudney (2005), att uppmärksamma vad föräldrar gör 

för sina barns sociala utveckling och inte vad de inte gör. Föräldrars sätt att 

fostra barn på ska aldrig underskattas av lärare, då de flesta föräldrar helt enkelt 

duger precis som de är (Rudney, 2005; Nordahl et al., 2005). Karlberg (2011) gör 

i sin studie en jämförelse om störande beteende i skolan kan minska om hemmet 

och skola samtidigt arbetar med störande beteenden. I studien användes 

metoden Skol-Komet vilket innebär att läraren använder strategier som 

förstärker det önskvärda beteendet och ser till att konflikter inte eskalerar i 

klassrummet. Strategierna bygger på ett behavioristiskt synsätt där det för 

läraren handlar om att vara tydlig med regler, konsekvent när reglerna bryts 

samt att införa förstärkning genom beröm och belöningssystem.  Skol-Komet 

ställdes i jämförelsen mot Föräldrar-Komet, ett fostransprogram som bygger på 

samma filosofi som Skol-Komet. Resultatet och slutsatsen visade dock att när 

hemmet gjorde en parallell insats med skolan minskade ändå inte graden av 

störande beteende i klassrummet.                                                                                                                                                                                                             
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Syfte och Metod 
 

Detta kapitel beskriver vårt syfte och hur vi gått tillväga i vår forskningsprocess. 

Olika delar som kvalitativ metod, fenomenografisk ansats, urval samt etiska 

överväganden kommer att beskrivas mer i detalj. 

 

Syfte 

Syftet för vår kvalitativa intervjustudie Är att beskriva grundskolelärares år 1-6, 

uppfattningar om begreppet störande beteende i klassrummet samt hur de 

uppfattar att de hanterar störande beteende i klassrummet. 

 

Metod 

Kvalitativ forskningsmetod 

En kvalitativ forskningsstudie innebär enligt Bryman (2001), olika 

forskningsstrategier beroende på den problemformulering vi som forskare 

utgår ifrån i sin studie. Larsson (1986) menar att den empiriska 

forskningsmetoden har som syfte att gestalta och karakterisera någonting. Den 

stora skillnaden jämfört med en kvantitativ studie är det inte görs en hypotes. 

Enligt Larsson inriktas undersökningen på att istället verifiera teorier. I en 

kvalitativ studie är syftet att förstå människan genom ett tolkande synsätt. Med 

en kvalitativ forskningsmetod är synen på lärande att människan, genom 

hennes aktivitet ständigt konstruerar och rekonstruerar sin verklighet utifrån 

sig själv som individ. Bryman (2001), beskriver det så här: 

 

 
Social konstruktionism utgör en ontologisk ståndpunkt som rör sociala objekt och 

kategorier, det vill säga att dessa är socialt konstruerade. (s.33). 

 

I denna studie innebär det att vi genom kvalitativa intervjuer med lärare 

försöker förstå hur läraren gestaltar och karakteriserar störande beteende i 

klassrummet utifrån sin egen verklighet. 

 

För att kvalitetssäkra en undersökning används begreppen reliabilitet och 

validitet. Dessvärre upplevs enligt Bryman att inom kvalitativ forskning är 

begreppen reliabilitet och validitet svåra och krångliga. Det är inte som inom 

den kvantitativa forskningen där begreppen har sin givna plats för att se att 

undersökningens resultat blir precis likadan om och när den görs på nytt s.k. 

reliabilitet. Samt det viktigaste forskningskriteriet, validitet, mäts verkligen det 

som forskaren avser att mäta? Eftersom man i kvalitativ forskning inte mäter 

något med siffror utan arbetar med fylliga beskrivningar av ord för att nå 

förståelse är det svårt att överföra begreppen validitet och reliabilitet till 

fenomenografisk forskning. Kihlström(2007) menar att validitet inom 

fenomenografisk forskning är att uppsatsen ska visa på hög kommunicerbarhet. 
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Vilket innebär att vi som forskare är tydliga. Alla som läser texten ska kunna 

förstå den. Kihlström (2007) och Bryman (2007) menar att reliabiliteten handlar 

om uppsatsens trovärdighet. Ett sätt att kontrollera detta är att någon annan får 

gå igenom intervjumaterialet och se om samma resultat uppstår. Bryman anser 

även att inom begreppet reliabilitet ska det även vara helt klart att det inte är 

våra egna värderingar som styrt undersökningen. Det ingår även att vår studie 

har gett en rättvisbild av de människor vi intervjuat samt att vår studie lett till 

någon slags förändring för de som deltagit. Detta innebär att våra respondenter 

kommer få ta del av vårt examensarbete. 

 

Dessa begrepp vad gäller kvalitetssäkring av undersökningen går även hand i 

hand med fenomenografins nytta, Larsson (1986) vilken är den ansats vi 

kommer att använda. Inom fenomenografin anser man att ett mål med en 

fenomenografisk analys är att den ska leda till självreflektion. Genom att vi visar 

våra respondenter vårt resultat med alternativa resonemang från flera olika skol 

kulturer i den deltagande kommunen är förhoppningen att det kan leda till 

reflektion för deltagarna och eventuellt en positiv förändring av hur störande 

beteende i klassrummet kan förändras.  

 

 Det finns två vägar att gå när det gäller val av intervju metod enligt Bryman 

(2001) vid kvalitativ forskning, ostrukturerade samt semistrukturerade 

intervjuer. Vi kommer att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att 

försöka förstå hur människor uppfattar och tolkar fenomenet störande beteende 

i klassrummet utifrån den verklighet som våra respondenter befinner sig i, 

genom ett samtal. Inför vår intervju fick de reflektera över vad ”före, under och 

efter störande beteende i klassrummet” kan innebära. Vår förhoppning är att det 

väcker massor av tankar om fenomenet som vi kan fånga upp. Men eftersom vi 

är två stycken som är ute och intervjuar vid olika tillfällen vill vi säkerställa att 

vi på ett ungefär täcker in liknade frågeställningar. Vi kommer därför att ta med 

oss fler stöd och underfrågor. Dessa stödfrågor kommer inte att följas till punkt 

och pricka och vi ger oss utrymme att gå ifrån dem om det skulle behövas. 

(Bilaga.2) 

Fenomenografisk ansats 

Vi kommer att använda oss av en fenomenografisk ansats som arbetats fram av 

INOM-gruppen vid Göteborgsuniversitet, Larsson (1986). En fenomenografisk 

ansats innebär att vi gör en kvalitativ analys av hur människor uppfattar 

störande beteende i klassrummet vid databearbetningen av vårt samlade 

datamaterial.  En fenomenografisk ansats används enligt (Ibid.) och Kihlström 

(2007) för att särskilja på hur någonting är och hur människor uppfattar det taget 

givna. Den viktiga skillnaden menar Larsson är att för att besvara frågan hur 

någonting är så talar vi fakta, något som fått begreppet första ordningens 

perspektiv. Det innebär att när vi frågar hur någon uppfattar någonting så får vi 

andra ordningens perspektiv. Forskaren är alltså inte ute efter om någonting är 

sant eller falskt utan fokus ligger på det man studerar. Den fenomenografiska 

ansatsen sammanfattar Larson på följande sätt: 
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Vi vill beskriva hur fenomenen i omvärlden uppfattas av människor, detta innebär 

att vi är ute efter innebörder i stället för förklaringar, samband eller frekvenser. Detta 

innebär också att vi har valt att beskriva hur något framstår för dessa människor och 

inte hur någonting egentligen är. (1986 s.13) 

 

Den fenomenografiska ansatsen används till största del inom den pedagogiska 

forskningen och den delas in i tre grupper enligt Larsson. Vår studie om 

störande beteende i klassrummet kan sägas ingå i gruppen Allmänpedagogiska 

studier. Där försöker man förstå lärare och studerandes handlingar. Vi har också 

valt den fenomenografiska ansatsen för vi tror att beroende på var man befinner 

sig i samhället, lärare, elev, förälder, pensionär, politiker så ser varje människas 

verklighet och uppfattning om problemet störande beteende i klassrummet 

olika ut beroende på den egna individens erfarenheter och det finns således 

inget rätt eller fel svar om fenomenet.  

 

Vid databearbetningen av vårt empiriska intervjumaterial kommer vi således att 

använda oss av en kvalitativ analys. Kilström (2007) beskriver att resultatet i en 

fenomenografisk forskning är en beskrivning av de kvalitativt olika 

uppfattningarna utifrån de deltagande respondenternas tankar och berättelser i 

form av kategorier. Larsson (1986) är tydlig i sin definition av begreppet 

uppfattning. En kategori ska tydligt skiljas från en annan kategori det är först då 

det kan bli tal om en kvalitativ skillnad en s.k. kvalitativ analys genom en 

fenomenografisk ansats.   

Urval  

Att välja antalet respondenter inför studien var svårt och enligt Bryman (2001) 

finns det inte heller några mått i vad som är rätt och riktigt angående antalet 

intervjuer i en kvalitativ studie. Vi valde till slut att reducera antalet 

intervjupersoner till åtta stycken lärare då vi insåg att tiden inte skulle räcka till 

för att analysera mer material på det djup som skulle komma att krävas. Larsson 

(1986) beskriver hur det är just dessa djupgående analyser som är hela poängen 

och syftet med att använda en kvalitativ metod. För att finna lärare med olika 

erfarenheter och uppfattningar om fenomenet störande beteende i klassrummet 

försökte vi sprida vår förfrågan till skolor vi ansåg skilja sig åt i form av storlek 

och placering. Resultatet blev att åtta stycken lärare tackade ja till att delta i vår 

studie. Men då två av dessa lärare, med mycket kort varsel, förklarade att de 

inte hade möjlighet att delta i en intervju blev det ont om tid för oss att hitta nya 

lärare som skulle kunna delta. Vi kontaktade dock fler lärare via e-post, men fick 

inget svar. Då vi i sista minut fick svar från två skolor att en rektor och en 

fritidspedagog hade tid och intresse att delta i vår studie ansåg vi att dessa 

personers erfarenhet skulle vara användbara för att uppnå studiens syfte. Detta 

eftersom att rektorn tidigare arbetat som lärare i grundskolan i många år och då 

fritidspedagogen aktivt arbetade i klassrum. Respondenterna är av både 

manligt och kvinnligt kön från åtta olika skolor från årskurs 1-6.  För att nå en 

ytterligare spridning sökte vi respondenter från både friskolor och kommunala 

skolor där alla skolor var geografiskt placerade i den kommun där vi bor. 

Larsson (1986) och Bryman (2001) menar att den här sortens spridning i urval är 
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viktigt i en kvalitativ studie om man vill nå maximal möjlighet till många skilda 

uppfattningar hos individer. Då studiens syfte inte är att försöka dra paralleller 

mellan uppfattningar om fenomenet störande beteende i klassrummet och 

exempelvis lärares yrkeserfarenhet eller kön har vi valt att inte ge individuella 

beskrivningar av deltagande respondenter. Detta innebär att vi, av samma 

anledning, inte heller ser det om viktigt att tydliggöra vilken respondent som 

säger vad i kommande resultat.  

 

Däremot anser vi det viktigt att göra en gemensam beskrivning av våra 

respondenter för att få en bild av den vida variation det finns i erfarenhet och 

uppfattningar. Respondenterna som deltagit i vår studie är alla utom en 

färdigutbildade pedagoger och deltagarna är av både manligt och kvinnligt kön 

mellan åldrarna 29-60 är. Variationerna i yrkeserfarenhet är stor då ett par lärare 

endast arbetat ett fåtal månader och andra upp till 20 år. Som vi tidigare 

beskrivit arbetar alla respondenter med barn från årskurs 1-6 på skilda skolor, 

både kommunala skolor och friskolor.  

 

Trots att inte alla respondenter är lärare till sin titel, anser vi ändå att personerna 

arbetat eller arbetar och bemöter elever i vardagliga klassrumssituationer där 

störande beteenden uppstår. Vi kommer därför, men även för enkelhetens och 

tydlighetens skull, att benämna alla respondenter som lärare fortsättningsvis i 

denna studie. 

Genomförande  

Vi använde oss delvis av bekvämlighetsurval Bryman (2001) för att nå personer 

som vi ville skulle delta i våra intervjuer. Detta var helt beroende på den snäva 

tidsram vi har till denna studie. Vi skickade ut ungefär hälften av 

förfrågningarna via e-post.  En skola kontaktade vi via e-post till rektorn med 

förfrågan om han ville skicka frågan vidare till sin personal. Vi fick svar inom 

ett par timmar av en lärare som var intresserad att vara med. Den läraren ville 

att vi skulle skicka ut frågor så han kunde förbereda sig. Vi svarade att vi inte 

ville styra svaren så vi bad läraren att istället reflektera över vad, före, under och 

efter störande beteende i klassrummet kan innebära? Detta låg sedan till grund 

för hur vi gjorde med resten av våra respondenter. En annan skola kontaktade 

vi via e-post direkt till ett arbetslag. Vi fick svar dagen efter att de ville vara med 

och vi fick själva välja om ville ha en lärare från mellan- eller högstadiet. Vi valde 

en lärare från mellanstadiet. En annan lärare sprang vi ihop med på en 

parkering, vi berättade kort om vår studie och hon tackade ja på stående fot. Vi 

skickade även ut ett missiv (Bilaga1) samt information angående intervjun till 

samtliga respondenter.  Personer som vi inte hade möjlighet att nå via e-post 

ringde vi upp för att på så sätt förklara studiens syfte, vad intervjun i det 

praktiska utförande skulle komma att innebära och om personen i fråga var 

intresserad av att delta. Vi skickade sammanlagt ut sju förfrågningar via e-post, 

varav två inte svarade alls och fem personer svarade ja. Av de personer som 

ringdes upp svarade samtliga ja till att ställa upp i intervjun. Två av våra 

respondenter som tackat ja, tackade nej igen samma dag intervju var bokad. 

Detta innebar att vi fick använda oss av bekvämlighetsurval och kontaktade 
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skolor och lärare som vi haft kontakt med sedan tidigare. De tackade ja och vi 

hade fortfarande som planerat åtta stycken intervjuer.  

 

Intervjuerna genomfördes i lärarnas, fritidspedagogens och rektorns klassrum 

och arbetsrum. Vi fick klartecken från alla att spela in våra samtal så vi kunde 

transkribera samtalen ordagrant sedan. Att spela in och transkribera intervjuer 

är ett verktyg att skapa äkthet och validitet i forskningsprocessen enligt Bryman 

(2001). Vi hade kommit överens att vi skulle använda oss av samma 

öppningsfråga. Vad innebär störande beteende i klassrummet för dig? Vårt mål 

var sedan att få våra respondenter att känna sig bekväma och inte så styrda av 

oss och våra frågor trots vår oerfarenhet som intervjuare. Vi bestämde därför att 

vi skulle försöka beröra fyra olika teman i våra samtal som, vad är störande 

beteende, ledarskap/lärarskap, planering och korrigeringar? Våra intervjuer 

varade mellan 25-55 minuter.  Våra första fyra intervjuer var ca 50 minuter långa 

men när vi upptäckte att det tog ca 1 timme att transkribera 10 minuter 

inspelning insåg vi att vi behövde korta ner intervjutiden för att hinna med oss.  

 

Transkriberingsprocessen var lång, mödosam och tålamodsprövande. Det 

positiva var att vi fick en känsla för vårt gedigna material som slutade på ca 80 

A4 sidor text.  Alla våra respondenter har fått tagit del av det transkriberade 

materialet i sina intervjuer innan vi började med att sammanställa resultatet. 

Detta för att vi med all säkerhet skulle veta att vi uppfattat dem korrekt. 

Analys och tolkning 

Vi stod nu inför ett stort arbete med att analysera och tolka det våra 

respondenter sagt. Vår första känsla och ingivelse var att vi kunde se materialet 

i tre större huvudkategorier. Hur lärare definierar störandebeteende? Vilka 

faktorer påverkar lärares uppfattningar om störande beteende samt hur lärare 

uppfattar att de hanterar störande beteende i klassrummet. Vi valde därför att 

arbeta enskilt med dessa huvudkategorier, men hade en ständig dialog med 

varandra. Detta återigen på grund av den tidsram vi hade. Systematiskt 

kategoriserade vi en intervju i taget och olika mönster inom de tre 

huvudkategorierna började framställas. Vi arbetade med materialet i 14-dagar 

och har både kategoriserat om, flyttat om och tagit bort kategorier. Allt för att 

skapa en sådan tydlig bild som möjligt över vilka olika och lika uppfattningar 

lärare har om störande beteende i klassrummet. Ibland var kategorisering rent 

konkret arbete och något tydligare som vid kategorin hur lärare definierar 

störande beteende. Men oftast krävdes det en stor analytisk förmåga för att 

komma bakom det respondenterna sa eftersom de uttryckte sig väldigt olika om 

fenomenet. 

Etiska överväganden 

Vid genomförande av vetenskapliga studier finns det forskningsetiska principer 

som måste följas inom den humanistiska och samhällsvetenskapliga 

forskningen. Principerna ska följas av forskaren för att säkerställa att 

forskningsobjektet, eller individen som det i detta fall handlar om, inte på något 

sätt kan komma till skada. Men även för att upprätthålla bra och trygga 
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förhållanden mellan forskaren och forskningsobjektet, Björkdahl Ordell (2007). 

De fyra etiska principerna har utgivits från Vetenskapsrådet och hör samman 

med den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen. De fyra 

principerna beskrivs utifrån Bryman (2001) enligt följande. Informationskravet 

innebär att forskaren måste informera personer som ingår i studien om studiens 

syfte, upplägg samt att valet att delta är fritt.  Samtyckeskravet har betydelse för 

personer som väljer att medverka i studien på så vis att dessa personer själv har 

rätt att välja om eller när de vill avbryta sitt deltagande samt att föräldrar måste 

godkänna minderårigas medverkan. Personliga uppgifter och material som 

skapas i medverkan av individer bör behandlas med stor konfidentialitet, detta 

kallas konfidentialitetskravet. Den fjärde och sista principen är nyttjandekravet 

vilket menas att material och uppgifter som kommer fram med hjälp av 

medverkande individ endast får användas till forskning. I vår studie har vi 

informerat deltagarna med denna information för att skapa ett stort förtroende 

och en god samarbetsvilja. Informationen har deltagare fått i skriftlig form d.v.s. 

genom ett missiv (Bilaga 1) och i vissa fall även muntligt. 
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Resultat  
Vi har i vårt empiriska material hittat tre huvudkategorier. 

 

 Lärares uppfattningar om hur de definierar störande beteende i 

klassrummet. 

 

 Faktorer som påverkar lärares uppfattningar om vad som är störande 

beteende i klassrummet. 

 

 Lärares uppfattningar om hur störande beteende hanteras i 

klassrummet. 

 

Vi visar i resultatet på både likheter och skillnader mellan respondenternas 

uppfattningar. 

 

Lärares uppfattningar om hur de definierar störande 
beteende i klassrummet 

Utifrån vårt empiriska material som grundar sig på åtta intervjuade lärare har 

vi tolkat och beskrivit vad lärare definierar som störande beteenden i 

klassrummet. Begreppet störande beteende i relation till klassrummet visade sig 

i vissa fall vara ett svårt begrepp att förklara av respondenterna som ett särskilt 

innehåll inom vissa ramar. Vi uppfattar det som att begreppet störande beteende 

inte används inom skolans verksamhet då våra respondenter i flera fall bytte ut 

begreppet mot tokigt beteende, konstigt beteende, oönskat beteende, felaktigt 

beteende, avvikande beteende, negativt beteende eller störningar. Hur lärare 

uppfattar och definierar fenomenet störande beteende i klassrummet kommer 

att beskrivas utifrån kategorierna Beteenden som stör den pedagogiska verksamheten 

och Störande beteendens påverkan på grupp, enskild elev och lärare. 

Beteenden som stör den pedagogiska verksamheten 

Utifrån lärares beskrivningar i vår studie uppfattar vi att störande beteenden i 

klassrummet oftast definieras som en störande handling, enskild elev utför. Men 

det finns även tillfällen då en större grupp elever tillsammans skapar störningar 

i undervisningen. Störande beteenden är oftast aktiva beteenden där elever på 

olika sätt gör ljud och rörelser som uppfattas vara störande för lektionens syfte. 

Respondenterna i vår studie uttryckte att aktiva beteenden som uppfattas som 

störande är att elever använder ovårdat språk, pratar rakt ut, springer omkring 

eller petar på kompisen bredvid när undervisningen pågår. Men även när elever 

av olika anledningar inte lyssnar eller inte följer lärarens instruktioner beskrivs 

som störande. Uppfattningar om att passiva beteenden menas vara störande har 

i detta fall visat sig vara betydligt mer sällsynta. 
 

Det kan vara allt ifrån små saker tänker jag som att göra ljud, eller gungar på stolen 

eller gör ljud med pennan eller alltså små saker som eleverna gör utan att mena att 

störa alltså som kan vara mer som ett ticks något de gör utan att tänka på det. 
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Med detta exempel vill vi först och främst tydliggöra vad lärare oftast visat sig 

uppfatta som störande beteenden, det vill säga aktiva beteenden, ofta av 

liknande karaktär som exemplet ovan visar. Vi tolkar även citatet som att läraren 

menar att störande beteenden oftast uppfattas vara en omedveten handling 

eleven utför. 

 

Lärare förklarar även att formen av störande beteenden kan skilja sig åt 

beroende på det enskilda barnet och elevers olika åldrar. Vi uppfattar det som 

att elever i lägre åldra oftast stör genom omedvetna handlingar som att 

exempelvis inte kunna sitta still och inte kunna koncentrera sig. Äldre elever 

uppfattas istället oftare visa störande beteenden som eleven själv är medveten 

om och där det istället kan handla om en tråkig attityd och att inte vilja 

genomföra skolarbetet. 

 
Det finns ju dom som har myror i baken. Dom har svårt för att sitta still, dom vill ju 

gärna kliva upp och valsa runt å så där. Å det är ju, det är ju inte så lätt att komma åt 

det alla gånger. För dom har ju ett rörelsebehov. Å speciellt kanske i dom mindre 

skolorna som den här skolan jag är på nu till årskurs 6 då är det ju en annan typ av 

störningar att man kanske busar mera……  

 

En del där lärare stör sig mycket av är, det är några, eller man kan säga det är några 

elever som har ett väldigt ovårdat språk, fast dom är så små. 

 

Dessa två citat tolkar vi som att beteenden är mer förväntade och uppfattas som 

ganska acceptabla i vissa åldersgrupper hos elever, medan andra inte är det. 

Detta utifrån lärarens beskrivning av att vara ”busig” på låg- och mellanstadiet 

inte ses som ett större problem, men att mindre barn har ett ovårdat språk 

uppfattas som ett betydligt större problem då ett grövre ordförråd egentligen 

förväntas bland äldre elever.  

Störande beteendens påverkan på grupp, enskild elev och lärare 

Lärares beskrivningar och uppfattningar av situationer då störande beteenden 

uppstår i klassrummet visar att det ligger ett större fokus på vad eller vem/vilka 

som störs än vem eller vad som stör undervisningsmomentet i fråga. Målet och 

en av lärarnas huvudsakliga uppgift uppfattas vara att få gruppen och läraren 

att fungera som en helhet inne i klassrummet. Det handlar om att upprätthålla 

ett arbetsklimat där läraren får möjlighet att genomföra och slutföra aktiviteter 

som planerats samtidigt som rätt förutsättningar till koncentration måste finnas 

för att eleverna ska ges utrymme till lärande. 

 
Ähh det är ju, det är ju just det här när det inte fungerar det man ska göra. Alltså när 

barn inte riktigt öh,,, har fokus på det som ska göras i klassrummet och hur, hur 

ordningen är och så. Då kan det ju till slut bli för mycket, bli ett störande beteende. När 

de andra barnen blir störd också. 

 

Citatet tolkar vi som att små som stora störningar påverkar hela gruppen i 

klassrummet negativt, i båda fall förfaller fokus och koncentration på 
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undervisning och lärande. När läraren förklarar att ”det kan till slut bli för 

mycket” uppfattar vi detta som att när det blir jobbigt och oroligt i klassrummet 

blir det även svårt för läraren att fånga elevernas uppmärksamhet och föra dem 

vidare på rätt bana och mot det fokus som läraren planerat. 

 

Samtliga respondenter i studien uttryckte på liknande sätt hur störande 

beteende påverkar undervisningen. Vissa former av störningar, oftast aktiva 

beteenden, medför avbrott i planerad undervisning. Detta får som konsekvens 

att elever och lärare tappar fokus på det aktuella skolarbetet som i sin tur förstör 

arbetsron i klassrummet. Störande beteenden kan, enligt många lärare, förstöra 

hela gruppens arbetsro, gruppdynamik och skapar svårigheter att genomföra 

goda lärande möjligheter i undervisningen. När störningar uppstår i 

klassrummet uppfattar vi det som att lärare reagerar för att läraren själv blir 

störd men också för att det missgynnar barn som vill och försöker att ägna sin 

tid i klassrummet åt skolarbetet. 

 
Åh störande i beteende i klassrummet är,,, tror jag nog mest när jag känner att någon 

tar mycket tid från de andra av olika anledningar alltså när man känner att, att. Jag 

måste fokusera så mycket på ett beteende, oftast är det beteende, man måste fokusera 

så mycket på ett beteende att det tar tid från andra elever. 

 

Citatet ovan tolkar vi som att läraren upplever det stressigt, jobbigt och 

tidskrävande när störande beteenden uppstår i klassrummet. Vi uppfattar att 

det hos läraren kan uppstå en känsla av otillräcklighet till elever som vill ha 

hjälp och behöver extra stöd vid dessa situationer. 

 

Lärare beskriver även att störande beteenden kan påverka andra elever i 

klassrummet väldigt olika, beroende på individuella förutsättningar så som 

koncentrationsförmåga. Även om läraren uppfattar beteenden som störande 

behöver inte detta betyda att andra elever alltid gör det.  

 
En del kanske inte alls stör sig medan för andra kan det avgöra om de kan fokusera 

och läsa texten kanske, eller inte. 

 

Men ibland kan det ju också vara att dom barnen som blir störda kanske inte heller 

bryr sig så mycket om det. Så kan det faktiskt vara och då är det, är det då ett störande 

beteende? Det kan man ju fråga sig? 

 

Vår tolkning av citaten är att det uppfattas vara viktigt att respektera och se 

barns olika förmåga att koncentrera sig samt skapa rättvisa förutsättningar för 

att detta ska kunna ske. Det sista citatet uppfattar vi även som att det i vissa fall 

är svårt att avgöra och dra en tydlig gräns för vad som är ett störande beteende 

i klassrummet. 
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Faktorer som påverkar lärares uppfattning om vad som är 
störande beteende i klassrummet 

I vår undersökning har vi kunnat se vissa mönster bland flera lärares 

uppfattningar, mönster som visar att vad som uppfattas som ett störande 

beteende i klassrummet påverkas av olika faktorer. Dessa faktorer kan ge en 

förståelse till varför störande beteenden inte alltid uppfattas eller bemöts lika i 

klassrummet eller bland lärare. Kategorierna i denna del är Lärares förväntningar 

på elever styr vad som anses vara störande beteende i klassrummet, Störande beteende i 

klassrummet beroende på situation och Lärares uppfattningar om individuella elevers 

förutsättningar påverkar vad som anses vara ett störande beteende i klassrummet. 

Lärares förväntningar på elever styr vad som anses vara störande 

beteende i klassrummet 

När lärare beskriver elever som uppvisar störande beteenden i klassrummet 

uppfattar vi det som att de utgår ifrån sina egna förväntningar. Förväntningar 

som till stor del bygger på samhällets och skolans normer, värden och 

uppfattningar angående vad som anses vara normala och önskvärda beteenden. 

För att en bra och fokuserad undervisning ska kunna bedrivas i klassrummet 

måste eleverna helt enkelt kunna förhålla sig till lärarens förväntningar, regler 

och gruppen i alla undervisningssituationer. 

 
För jag menar att man måste kunna ta instruktion i en hel grupp och man måste kunna 

eller måste. I normalt fall eller vad man ska säga då kan ju de flesta ta instruktioner i 

hel grupp. Och man måste kunna lyssna också, man måste kunna lyssna på både mig 

och man måste kunna lyssna på sina kamrater. 

 

I citatet förklarar läraren att elever har många förväntningar på sig. Vi uppfattar 

det som att elever måste lära sig att fungera i den sociala gemenskapen med 

klassen och läraren, att elever måste kunna kontrollera sig själv och visa respekt 

för andra. Läraren beskriver att elever ”i normalt fall” ska kunna nå upp till 

dessa förväntningar. Vi tolkar detta som att lärarens föreställningar av vad som 

anses vara ett normalt beteende får avgöra vilka beteenden som är störande för 

undervisningen. 

 

Många lärare beskriver även att förväntningar som finns på elevers uppförande 

kan skilja sig åt mellan klassrum och utifrån olika lärare. En lärare förklarar att 

ett beteende som anses störande en dag inte nödvändigtvis behöver vara det 

nästa dag, då detta är beroende på lärarens toleransnivå och förväntningar för 

just den dagen. Det uppfattas som att det i grund och botten är läraren själv som 

bestämmer vad elever har tillåtelse att göra och inte innanför klassrummets 

väggar. 

 
Att dom går fram och tillbaks och ska hämta något eller måste på toa. Sådant bryr jag 

mig inte direkt om, jag bryr mig om när dom pratar högt eller om dom inte ger den 

andra kamraten arbetsro utan babblar hela tiden. 
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Ovanstående citat tydliggör en förståelse, enligt vår uppfattning, av att läraren 

både utgår från sina egna förväntningar och allmänna förväntningar på elevers 

uppförande i klassrummet. Lärarens egna förväntningar accepterar att elever 

rör sig mycket under lektions tid medan otillåtet prat och störningar av arbetsro 

kan ses som mer allmänna förväntningar som lärare har på eleverna. 

Störande beteende i klassrummet, beroende av situation 

Genom lärares uppfattningar har vi tolkat att störande beteenden relateras och 

uppmärksammas mer i vissa undervisningssituationer än andra. Situationer där 

lärare upprepande gånger beskriver att vanligt förekommande störande 

beteenden uppstår är när läraren har genomgång av undervisning eller när 

elever sitter och jobbar enskilt. Det uppfattas som att specifika 

undervisningssituationer och arbetsformer är mer lätt störda än andra av vissa 

beteenden, och att ett beteende har en given plats i förhållande till aktivitet eller 

arbetsform 

 
Ja och vi håller oss till en diskussion kan det ju vara okej att prata rakt ut t.ex. å liksom 

komma med inlägg och sådana här saker. Å, å då blir det inte ett störande beteende då 

om det är relevant för liksom ämne å och diskussion. Men handlar det om att man 

kommer med inlägg å åsikter och sådant när vi pratar om som när vi gör någonting 

annat då är ju det ett störande beteende. 

 

Med citatet ovan vill vi tydliggöra vår tolkning av att lärare har fasta 

föreställningar angående vad elever får göra och inte i förhållande till specifika 

pedagogiska aktiviteter och arbetsformer. Detta innebär, enligt vår förståelse, 

att det är när elever inte vill eller kan leva upp till dessa situationsbundna 

beteenden som störande beteenden uppstår i klassrummet.  

 

För att elever ska veta och kunna lära sig hur de ska uppföra sig i olika 

undervisningssituationer är det viktigt att skapa väl grundade rutiner och regler 

angående vilka beteenden som är acceptabla och inte. Det är också viktigt att 

läraren ger elever möjlighet att öva i att delta i olika arbetsformer i 

undervisningen för att elever ska kunna förstå vilka beteenden som hör hemma 

vart, förklarar en lärare. 

 
Har man fått liksom, har man fått det att funka så att man ändå är engagerad i frågan 

då brukar det kunna vara ok och det lustiga är att när det är ok då reagerar de inte 

heller på att de pratar i mun på varandra utan då har man liksom fått till ett 

gruppsamtal på något sätt som funkar liksom. Och det är ju det man strävar efter 

faktiskt. För även handuppräckning känns ju ganska tråkigt ibland och konstlat och 

man blir en ordförande istället för en del i samtalet liksom……. Ja det är inte alldeles 

enkelt. 

 

Vi uppfattar att läraren menar att det handlar om att få elever intresserad av 

arbetet för att olika arbetsformer ska fungera utan att behöva störas av vissa 

beteenden. Det handlar om att skapa förutsättning för att lyckas med samarbetet 

inom gruppen, om att variera arbetsformer och där läraren måste öva i att 
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medvetet ge elever mer utrymme och tillit i vissa aktiviteter och situationer. Det 

uppfattas som att läraren anser det ytterst viktigt att elever får lära sig hur de 

deltar i nya arbetsformer, exempelvis i en fungerande grupp diskussioner där 

traditionell handuppräckning och den auktoritära läraren inte passar in. 

Lärares uppfattningar om individuella elevers förutsättningar 

påverkar vad som anses vara ett störande beteende i klassrummet 

Lärare beskriver att störande beteenden kopplas till elever som förväntas kunna 

följa den planerade undervisningen, men ändå inte gör det. I den bedömning 

lärare gör, angående om elevens beteende är störande eller inte, menas det 

därför vara viktigt att ta hänsyn till barnets individuella förutsättningar och 

eventuella behov.  

 
Barn som behöver extra hjälp har andra behov och hör till en annan sak än störande 

beteende  

 

Med citatet ovan vill vi tydliggöra vår tolkning av att det är lärarens förståelse 

och hänsynstagande till elevers förmåga att kunna arbeta och anpassa sig under 

lektioner som påverkar om elever och elevbeteenden anses vara störande 

beteenden. 

 

Lärare beskriver även att det är beroende på vilken eller vilka orsaker som ligger 

bakom elevens beteende ifråga som avgör om beteendet hamnar inom ramen av 

vad som uppfattas vara ett störande beteende i klassrummet. Lärare menar att 

om flera elever stör undervisningen genom samma form av beteenden behöver 

detta ändå inte betyda att samtliga elevbeteenden definieras som störande 

beteenden. 

 
Nej men jag vill också säga att det finns barn som, som jag sa tidigare man stöter på 

barn där det är mycket speciellt med dom så att det går utanför. Och det vill jag 

påminna om för då får man kanske tänka speciella lösningar och så gör vi här på 

skolan.  

 

Vi tolkar detta citat som att läraren menar att orsaken till vissa beteenden ibland 

kan bero på att barnet har någon form av diagnos eller att eleven på annat sätt 

äger problemet. Vi uppfattar det även som att dessa elever inte har samma 

förmåga, förutsättningar och förväntningar på sig som övriga elever i 

klassrummet. Detta leder till att barn som har exempelvis har en diagnos måste 

särskiljas från andra elever som uppvisar störande beteenden. Orsaken till 

elevens beteende uppfattas därmed ligga till grund för vad läraren uppfattar 

och avgör vara ett störande beteende i klassrummet. 
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Lärares uppfattningar om hur störande beteende hanteras i 
klassrummet 

Vi upptäckte när vi bearbetade vårt empiriska material att våra respondenter lade 

olika stor vikt vid att förklara orsaker till störande beteende för oss. När vi 

grundligt gick igenom materialet visade det sig att det var två av våra åtta 

respondenter som hade fått frågan, vad tror du orsakar störande beteende? Vi 

uppfattar det som att de för att kunna argumentera för hur de hanterar störande 

beteende i klassrummet så behöver de en orsak att utgå ifrån. Vi kunde dock inte 

se något tydligt mönster i allt de gjorde hur de hanterar störande beteende efter 

givna orsaker. Vi har därför valt att dela in kategorin: Hur lärare hanterar 

störande beteende i klassrummet i två underkategorier. Lärares uppfattningar om 

hur de hanterar störande beteende i förebyggande syfte samt Lärares uppfattningar om 

hur de hanterar ett störande i klassrummet. 

Lärares uppfattningar om hur de hanterar störande beteende i 

klassrummet i förebyggande syfte  

I denna kategori utgick lärarna från att orsaken till störande beteende till viss del 

låg hos dem själva som pedagoger och ledare. I denna kategori tar vi även med de 

lärare som inte uttryckte någon specifik orsak. Då vi uppfattade att deras 

resonemang utgick från dem själva och vad det innebär att vara lärare. Hur lärare 

hanterar störande beteende i klassrummet är inom denna kategori ett 

förebyggande arbete.  
 

Sex stycken av respondenterna utvecklade ett liknande resonemang att det är när 

deras undervisningsnivå hamnar fel som det blir oroligt för vissa individer och 

det leder till en orolig grupp. Det visade sig att det gäller både när arbetet är för 

lätt och för svårt för eleverna.  
 

Jag tror jag är ganska tydlig, jag tror jag är en tydlig ledare faktiskt. Och är jag inte det 

så brukar jag känna på mig för då vet jag att barnen helt plötsligt blir oroliga och 

frågar. Och då börjar jag om och gör det på rätt sätt. Och då kan jag säga att nu kanske 

jag var lite otydlig. 

Här uppfattar vi att läraren tar ansvar för situationen i klassrummet och styr 

kosan på rätt köl igen med en liten korrigering på sin egen planering. Detta tolkar 

vi är genomförbart genom lärarens förberedelse och planering av lektionen. Har 

man inte detaljplanerat och förberett sig kan det bli mycket svårare att lägga om 

undervisningen efter oförutsedda händelser som störande beteende. En 

detaljplanering skapar en trygghet för läraren i dennes profession och ligger som 

en grund i att minimera störande beteende i klassrummet. Detta var något flera 

lärare var eniga och samstämmiga i. 

Att utveckla elevernas medvetenhet om sitt lärande, sitt beteende och hur vi är 

mot andra och hjälpa och stötta eleverna att utarbeta strategier för det kom fram 

på ett tydligt sätt i vårt empiriska material.  
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Jag skulle vilja säga att till 99 % av fallen för jag har varit med om fall, också då vi inte 

hittat den här kopplingen men oftast så är kopplingen till den kunskapsmässiga. 

Antingen har man svårigheter så att skolarbetet är för svårt alternativt att skolarbetet är 

för lätt. Å får du inte rätt utmaning då blir det ju tråkigt och jobbigt. Barn har svårt att 

uttrycka om det är för lätt eller för svårt och det är något man måste stötta dom med. 

Man kan göra det redan från årskurs 1, man måste stötta barnen i att ge exempel; ”hur 

kan man säga och göra om någonting är för lätt eller för svårt? 

Genom att utveckla elevernas medvetenhet om när något känns för svårt 

påverkar hela gruppdynamiken eftersom störande beteende minimeras i 

klassrummet. Vi tolkar lärarna som att då hamnar fokus på meningsfulla 

uppgifter och lärande istället för att trams ska få ta upp tiden och skapa oroliga 

elever. Flera av respondenterna kom även in på att det också är viktigt att 

medvetande göra elevens beteende. Många elever är inte medvetna om att små 

ticks som hummanden och trummanden med en penna mot bänken kan 

uppfattas störande. Istället för att bli arg behöver läraren vara tydlig mot eleven 

och förklara att elevens beteende inte är önskvärt på ett bra och tydligt sätt. 

Många lärare kände att detta var något som de blivit tydligare med desto längre 

erfarenhet de hade i yrket. De visste att det inte sårar eleven att vara tydlig utan 

det leder till utveckling. Att hjälpa barn bli medveten om hur man hanterar 

varandra såg många lärare att skolan var en naturlig spelplats för. Att barn bråkar 

och stör varandra kanske måste få vara okej men det gäller att utveckla strategier 

för eleverna hur vi är mot någon fast man inte tycker om den personen.  

Att arbeta förebyggande mot störande beteende var något alla lärare gjorde. Det 

handlade för de flesta att skapa ett gott arbetsklimat, god arbetsmiljö eller som en 

lärare uttryckte det, ”träna in gruppen”. Att skapa ett gott arbetsklimat ansågs 

ligga i den dagliga undervisningen. Det var något som sker parallellt med 

undervisningen. Det var något alla elever fick jobba med på olika sätt och till 

hjälp fanns det ofta trivselregler i klassrummet. 

Det är ju så här man kan ju inte ha trivselregler för allting. För det går ju inte för då blir 

ju allting ohållbart. Så att man måste ju ha eget sunt förnuft. Tycker jag att det är ok att 

dom gör så här? Ja då får dom göra det. Det blir ju individuellt för saker som funkar i en 

viss grupp funkar kanske inte i en annan grupp. 

Ovanstående citat får symbolisera vad nästan alla lärare sa. Det finns skolregler 

som gäller för hela skolan och det finns klassrumsregler så kallade trivselregler. 

Dessa uppfattade vi var värderingar för hur vi ska vara och bete oss mot varandra 

och vilket arbetsklimat som ska råda i klassrummet. Lärarna använde reglerna 

som ett tydligt dokument när de behövde påminna eleverna om vad de kommit 

överens om.  På de skolor där elever eller lärare förflyttade sig och arbetade i 

olika klassrum följde reglerna med läraren. 

Jag måste ha en personlig identitet när jag går in i en annan klass. Dom måste ju veta 

”nu kommer _____”, det här är dom reglerna. 
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Många lärare uttryckte en förståelse för att detta kunde vara förvirrande för 

eleverna. Med den läraren gäller det en sak och med en annan lärare gäller en 

annan sak. Men våra respondenter menade att även fast vi är lärare är vi så olika 

som människor med olika toleransnivå och har olika sätt att arbeta. Några ville ha 

det mer friare i klassrummet och andra arbetade mer strukturerat för att kunna 

kontrollera och skapa arbetsro och minimera störande beteende i klassrummet. 

Detta visade sig även i hur lärarna organiserade undervisningen olika i form av 

möblering, placering av elever och utnyttjandet av olika arbetsrum som fanns att 

tillgå beroende på skola. Flera av respondenterna menade att om jag som lärare 

organiserar efter de goda relationer som finns i gruppen så utgår jag i från ett 

gynnsamt läge. Ungefär hälften av våra respondenter valde bort eller arbetade 

endast med grupparbeten i syfte att eleverna måste få träna samarbete och vara 

med klasskompisar som de inte leker med på raster och fritid. För så är det sedan 

när man blir vuxen uttryckte många av respondenterna. ”Man ska klara av att 

sitta på möten.” 

Lärares uppfattningar om hur de hanterar ett störande beteende i 

klassrummet 

Vi uppfattade det som att det fanns två sätt att använda sig av korrigeringar vid 

störande beteende i klassrummet. Att läraren riktade sitt beröm eller sin 

korrigering ibland till individ och ibland till grupp beroende på situation och 

händelse. Det handlade vad vi kunde se om både positiv förstärkning av önskvärt 

beteende och att vara konsekvent när elever uppvisade störande beteende. Vi såg 

även tecken på vad vi uppfattade som bestraffning för att uppnå önskvärt 

beteende. Det som flera av våra respondenter var väldigt tydliga med under 

intervjuerna, var att när det handlar om elever med viss problematik som olika 

diagnoser, hamnar det oftast utanför det här med korrigeringar som sker till 

övriga elever. Vi uppfattade det som att våra respondenter utvecklat en annan 

toleransnivå till dessa barn och att det oftast fanns ett speciellt förhållningssätt till 

de eleverna. Man pratade då att skolan utvecklat speciella lösningar och i vissa 

fall att det fanns resurspersoner knutna till klassen. 

Lärarna i vårt empiriska material var helt överens om att den ultimata lektionen 

är när det är arbetsro. När allt flyter på och läraren går omkring i klassrummet 

hjälper till där det behövs och emellanåt säger ett ”schhh” eller ställer sig bakom 

en elev och kanske lägger en dämpande han på en axel eller bara med en blick 

skapar ordning och arbetsro. Lärarna i studien arbetade till viss del skiftande när 

de hanterade själva beteendet: 

 Berömma gruppen om önskvärt beteende för att få med de elever som stör. 

 Stärkande gruppövningar. 

 Ignorera beteendet för att berömma på en gång det upphör. 

 Genom kramar med argumentet att eleven har ett kärlekslöst hem. 

 Ifrågasätta eleven, hur tänker du när du gör på det här viset? 

 Ironi mot eleven med argumentet att ”eleven är ju ironisk”. 

 Att vara ännu hårdare mot osäkra barn med argument att de har en attityd som 

ska plockas bort. 
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Samtliga av våra respondenter uttryckte det som att ibland måste man faktiskt 

höja rösten. 

Och sedan ibland kan jag känna att det inte är fel att hojta till bara. För att ibland 

måste de andra barnen få höra, att det dom gör är bra på något vis. Annars så blir det 

ju att om någon gör något upprepade gånger och barnen inte ser att man som lärare 

reagerar då blir ju inte det heller bra. 

Det vi dock tolkade bland våra respondenter var att de ville förtydliga varför de 

ibland måste skrika till. Detta skulle kunna tänkas bero på att ingen lärare vill 

ses som den skrikiga arga läraren. Samt att det var viktigt för lärarna som 

medverkade i vår studie att de kände att man måste statuera exempel för 

klassen. Vi tolkar det som att lärarna känner att om de släpper igenom ett 

beteende som inte är ok allt för många gånger finns det elever som kommer att 

försöka ta över ansvaret i klassrummet. Det blir en ond cirkel av att elever 

skvallrar på varandra, när de tror att läraren inte har kontroll. Några lärare hade 

en 2-regel. När de sagt till två gånger kände lärare att de måste markera genom 

att ropa till med högre stämma. Om inte det hjälpte upplevde vi att det fanns två 

vägar att gå. Att avvisa elev från klassrum eller/och kontakta föräldrar.  

Det är ju ingen som ”kör”, om du inte är tyst så får du gå ut! Då kan det vara så att, 

”behöver du läsa högt om du stör så kan man sätta sig därute.” 

Våra respondenter var tydliga med att de inte vill kränka och inte hota eleven 

men vi uppfattar det som att det förekommer dolda hot/konsekvenser av detta 

slag som ovanstående citat visar hos många lärare. Ett annat exempel är att 

många respondenter i vår studie säger eller frågar sina elever när ett störande 

beteende gått för långt i klassrummet, att då måste/ska/vill du att jag ska ringa 

dina föräldrar?! Vi uppfattar det som att det är något eleverna inte vill och 

därför av oss kan uppfattas som ett hot för vissa barn och som en konsekvens av 

läraren. Det var endast en av respondenterna som inte tog hjälp av hem och 

vårdnadshavare för att komma tillrätta med störande beteende i klassrummet. 

Resterande lärare använde vårdnadshavare som verktyg på något olika sätt. 

Dels visade det sig att om läraren bygger en trygg relation med föräldrarna där 

grundsynen är att vårdnadshavarna känner sitt barn bäst i alla lägen. Då löser vi 

det här tillsammans och vi upptäcker mönster tillsammans när det har uppstått 

ett störande beteende i klassrummet. 

Det är viktigt att ha en god relation till familjen. Ja men föräldrarna kanske ska 

separera eller någon har gått bort eller hmmm barnet har sovit dåligt eller ätit dåligt, 

på väg att bli sjuk eller har varit sjuk. Alltså det är så många saker som spelar in och 

där att ha en relation till föräldrarna att dom känner sig trygg med oss som skola och 

som lärare att dom kanske skickar et sms eller ett mail ”så att du bara vet så är det lite 

så här nu, så håll ett öga kring… 

Det fanns även varianter där lärarna inte hade någon god erfarenhet av att 

samarbeta med föräldrar och synen var att föräldrar är ansvarslösa och 

egoistiska som inte finns där för sina barn. Vilket ledde till att man informerade 
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hemmet om det störande beteende som varit men såg sig bäst i att lösa det själva 

på skolan.  

Det framkom tydligt i vår studie att alla respondenter i vår studie använde sig 

av reflektion som det yttersta verktyget för att komma till rätta och hantera 

störande beteende i klassrummet. Den inre reflektionen snurrade på för jämnan 

för lärarna. Där vi upplevde att frågan om, varför uppstår störande beteende i 

klassrummet? Blir ofta spekulationer vad och hur ska jag göra för att komma 

tillrätta med störande beteende? Har många svar vilka vi redogjort för. Att 

reflektera tillsammans med kollegan visade sig som det absolut vanligaste 

verktyget för att vända och vrida på ”hur” frågan. Reflektion med kollegor 

hände oftast i förbifarten eller på någon rast eller att man tog sig tid under sin 

planeringstid. Reflektionens grund låg då i erfarenhetsutbyte och lärarna 

upplevde att de la pussel för att försöka se mönster hos eleven när störande 

beteende uppstår.  

När ett störande beteende gick utanför lärarnas yrkeskompetens kände de en 

trygghet i att veta att de inte behöver arbeta på egen hand med att finna de rätta 

lösningarna. De flesta tog upp att när beteendet går utanför den egna 

yrkeskompetensen tar man hjälp av skolans elevhälsovårdsteam så kallad EHT. 

Å då har man ju dels EHT då å skolan men i den här kommunen har man också STU, 

socialtutvecklingsteam. Och då har man ju också då om man känner att skolans egna 

profession, vi går bet vi har testat en massa saker men vi känner att vi kommer inte 

vidare då kan man skicka en ansökan till STU och då kan man komma hit och då 

kanske en talpedagog eller en specialpedagog med viss inriktning som kan komma hit 

och ge vidare stöd. 

Vi uppfattar lärarna i vår studie att det är av yttersta vikt att ta hjälp och stöd 

utifrån när den egna yrkeskompetensen inte räcker till. Det är viktigt att hela 

tiden ha elevens bästa som fokus. Som flera lärare uttryckte det  

Vi kan bara agera så långt vår och våra kollegors erfarenheter av störande beteende 

räcker. Sedan måste vi ta hjälp och det känns skönt. 
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 Diskussion 
Metoddiskussion 

För sex veckor sedan stod vi i starten att utföra en empirisk forskning genom att 

skriva vårt examensarbete. Vi visste då vare sig mycket om att genomföra en 

mindre forskning, skriva ett samhällsvetenskapligt examensarbete eller djupare 

kunskap förutom våra egna erfarenheter om fenomenet störande beteende i 

klassrummet. Det är många val som ska göras på kort tid. Vi kommer här 

diskutera de val vi gjorde av metod och urval och vad detta kan innebära för 

studiens validitet och reliabilitet. 

 

Utefter vårt syfte i studien att vi vill söka förståelse i hur lärare uppfattar och 

arbetar med störande beteende i klassrummet föll metodvalet på en kvalitativ 

intervjustudie där åtta stycken lärare intervjuades var för sig. Vi valde att 

använda oss av en fenomenografisk ansats eftersom vi ville finna och förstå de 

olika uppfattningar som kan finnas hos yrkesarbetande lärare i grundskolans år 

1-6, hur lärare uppfattar fenomenet störande beteende i klassrummet. 

  

Urval och val av hur många respondenter vi skulle ha med i studien vilket blev 

åtta stycken respondenter visade sig vara fullt tillräckligt för denna studie. Hade 

vi valt färre en åtta stycken lärare hade vi inte fått tag på alla uppfattningar om 

störande beteende i klassrummet som vi fick. Vi är även nöjda med spridningen 

av våra respondenter med tanke på ålder och erfarenhet i yrket. Samt att som 

Kihlström (2007), Larsson (1986) tar upp att när vi som forskare märker att inget 

nytt tillförs till studien kan man känna sig nöjd. Vilket vi gjorde efter våra åtta 

intervjuer. Något som uppstod som vi väljer att inte se som ett problem utan ett 

verktyg till att visa på studiens reliabilitet och att vi som forskare varit öppen 

till forskningsprocessen var valet att göra semistrukturerade intervjuer. Bryman 

(2001) behandlar att när forskaren är familjär med det hon studerar finns det en 

risk att man tolkar in saker baserat på egen erfarenhet. Vi var rädda att om vi 

valde en enklare väg med helt strukturerade frågor skulle vi omedvetet styra 

våra respondenter i den väg vi ville eftersom vi som lärarstudenter har egen 

erfarenhet av störande beteende i klassrummet. Genom semistrukturerade 

frågor som istället berörde olika teman (Se bilaga 2) fann vi att respondenterna 

pratade om det som engagerade dem som lärare och vi fick ett gediget material 

att tolka och analysera. Det vi var mycket noga med var att alla respondenter 

fick samma öppningsfråga. Vad innebär störande beteende i klassrummet för 

dig? Vi lät sedan respondenterna tala relativt fritt och försökte fånga upp 

intressanta fenomen som de fick vidareutveckla sitt resonemang om. Kihlström 

(2007), Larsson (1986) menar också att intervjutekniken vid fenomenografisk 

forskning behöver hamna på en nivå där respondenten tillåts tala fritt i form av 

en dialog. Men att vi som forskare är medvetna om den inriktning intervjun bör 

ta och med inte alltför mycket styrning då risken finns att man får utantill lärda 

svar som inte avspeglar någon vidare reflektion från respondenten. 
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I en fenomenografisk ansats, Kihlström (2007), Larsson (1986) är forskarens 

verktyg för att kunna kategorisera materialet på ett tillförlitligt sätt att 

transkribera intervjuerna ordagrant vilket vi även gjorde. Genom denna process 

kunde vi se att våra respondenter gick från en första tanke men genom det egna 

resonemanget slutade i en annan tanke. Vi upplevde det många gånger att de 

reflekterade medan de svarade. De ställde frågor till sig själva om det verkligen 

var på det sätt de svarade. Rådet från Bryman (2001) är att börja med 

transkriberingen innan alla intervjuer är klara detta för att vi som forskare ska 

kunna fånga upp olika teman som vi kan bygga vidare på i kommande 

intervjuer. Detta var något vi tog till oss. Vi insåg i detta arbete att vi behövde 

korta ner våra intervjuer för att hinna transkribera och bearbeta materialet. De 

fyra första intervjuer låg på ca 50 minuter och de fyra sista hamnade på ca 25 

minuter. Vi funderar naturligtvis om vi eventuellt gått miste om viktiga aspekter 

eftersom de resterande respondenterna inte fick samma tal utrymme som de 

första. Det kan vara så men av tidsbrist kunde vi inte göra ett annat val. Vårt 

intervjumaterial slutade på ca 80 sidor utskriven text vilket vi nu skulle finna 

mönster och kvalitativa skillnader i. 

 

Under hela intervjuprocessen höll vi flitig kontakt med varandra för att se 

likheter och skillnader i det våra respondenter berättade om fenomenet störande 

beteende i klassrummet. Kategoriseringsarbetet var en oerhört intressant del att 

göra. Bland våra åtta respondenter fanns det en stor samlad erfarenhet och 

kunskap om fenomenet störande beteende i klassrummet. Det viktiga att 

framhålla som Kihlström (2007) uttrycker det är att det är uppfattningarna om 

störande beteende som kategoriseras och inte respondenterna själva. Larsson 

(1986) hänvisar även till att kategorisystemet ska vara väl förankrat i 

intervjumaterialet och kvalitativt skilda åt. I den vidare analysen fann vi tre 

huvudkategorier. Lärares uppfattningar om hur de definierar störande beteende i 

klassrummet. Faktorer som påverkar lärares uppfattningar om vad som är störande 

beteende i klassrummet. Lärares uppfattningar om hur störande beteende hanteras i 

klassrummet.  

 

I vårt resultat visade vi på studiens validitet vilket innebär enligt Kihlström 

(2007), Larsson (1986) att fenomenografisk forskning ska visa på hög 

kommunicerbarhet. Vilket vi gjorde genom att i varje kategori visa på citat som 

ligger till grund för hur vi tolkat respondenternas uppfattningar om störande 

beteende i klassrummet. 

 

 

Resultatdiskussion 

Lärares uppfattningar om hur de definierar störande 
beteende i klassrummet 

En tillhörande del av lärarens yrkes vardag är att vara en bra förebild och ledare 

för elever i uppdraget att fostra och socialisera dessa barn till goda 

samhällsmedborgare. Det finns väl befästa normer och världen som utifrån 

skolan och läraren skapar en avgörande betydelse angående vad som anses vara 
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ett störande beteende innanför klassrummets dörr Ogden (2003). Resultat som 

framkommit i den här undersökningen då lärare definierar begreppet störande 

beteende i klassrummet tyder på en relativ enhetlig syn bland lärarna angående 

begreppets innebörd, precis som Ogden menar att det bör göra. Resultat 

stämmer med andra ord väl överens med Stensmos (2008) och Doyles (1986) 

definition, att störande beteenden innefattar alla handlingar som elever utför 

vilket påverkar arbetsro och undervisning negativt. 

 

Vår studie visar i likhet med Samuelssons (2008) undersökning att lärare 

kopplar mildare former av aktiva störningar som otillåtet prat, bristande 

lyssnande, ovårdat språk och onödigt spring i klassrummet när de förklarar 

begreppets störande beteende i klassrummet. Även att störande beteendens 

utformning skiljer sig åt beroende på elevers ålder visas stämma väl överens 

med tidigare forsknings resultat (se Samuelsson, 2008; Doyle, 1986). Lärare 

förväntar sig och uppfattar mer acceptabla, oförargliga och busiga beteenden på 

mindre barn och grövre former av störande beteende bland äldre elever. 

 

När det uppstår störningar i klassrummet och lärarens planering och mål för 

lektionen faller i krasch uppfattar lärare störande beteenden att vara stressiga, 

jobbiga och tidskrävande, främst för läraren men också för eleverna. Läraren 

fylls av en känsla av otillräcklighet när en fungerande arbetsro inte finns för 

eleverna och den dynamiska gruppen och lärandet sätts på kant. Även Baker 

(2005) menar att lärare uppfattar det som ytterst stressigt och svårt att hantera 

störande beteenden i klassrummet, vilket menas bero på brist i lärarens 

erfarenhet och kompetens i att bemöta ett klassrum med en stor variation av 

elever (Baker, 2005). Lärare förklarar att störande beteenden kan påverka andra 

elever väldigt individuellt. Ett beteende som läraren uppfattar som störande 

behöver inte vara störande för en del elever medan det rent ut sagt gör det 

omöjligt att kunna arbete och koncentrera sig för andra. Det är läraren som bär 

ansvaret i att skapa ett bra arbetsklimat i klassrummet och fungerande relationer 

till enskilda elever och gruppen för att arbetsro, trivsel och en harmonisk känsla 

ska kunna infinna sig i klassrummet arbetsmiljö (Jensen och Løw, 2011; Nielsen, 

2011).  

 

Faktorer som påverkar lärares uppfattningar om störande 
beteende 

Vår undersökning har visat att störande beteenden till stor del är 

situationsbundet, att lärares uppfattningar av vad som är ett störande beteende 

beror på hur arbetssituationen ser ut i klassrummet. Undervisningssituationer 

som genomgångar eller när eleverna jobbar enskilt i klassrummet är tillfällen 

där störningar i form av prat ofta uppstår. Men lärare menade att samma typ av 

prat från elever är acceptabelt när en diskussion äger rum under en annan 

lektion. Wester (2010) menar till skillnad från detta resultat att många lärare 

tycker att prat på en lagom nivå är fullt tillåtet under elevers egen arbetstid men 

att prat anses vara ett störande beteende vid genomgångar och redovisningar i 

klassrummet. Lärare i vår undersökning uppfattas utgå från vilka beteenden 
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som anses vara normala och förväntade beteenden för respektive arbetsform 

eller aktivitet i avgörandet av vad som menas vara ett störande beteende. Om vi 

utgår från Doyles (1986) förklaring beror detta på den struktur och rutin som 

läraren befäst och kontinuerligt använder sig av och som avgör vad som är 

störande beteenden och inte i olika aktiviteter som genomförs i klassrummet. 

Även förväntningar som finns på elevers beteenden i klassrummet har visat sig 

påverka vad som uppfattas som störande beteenden. Vår studie visar att dessa 

förväntningar utgår från skolans normer och värden samt lärarens egna 

föreställningar. När det gäller lärarens egna föreställningar kan dessa skilja sig 

åt, precis som Samuelsson (2008) beskriver, vad gäller regler där beteenden är 

acceptabla av en lärare men inte av en annan.  

 

Vår studie visade att lärares förväntningar på elevernas beteende hör samman 

med den dolda läroplanen. I likhet med Jacksons (1968) studier visar det att det 

handlade för lärarna i vår studie om att elever måste kunna anpassa sig till vissa 

bestämda regler och förväntningar för att klassrummets verksamhet ska 

fungera. Vilket bl.a. innebär att elever måste kunna sitta still, lyssna på andra, 

vara tyst och räcka upp handen om de vill säga något i klassrummet. Om elever 

inte kan eller vill anpassa sig till dessa förväntningar anses detta vara ett 

störande beteende. Den dolda läroplanen är helt enkelt en del av skolan vardag. 

Frågan är bara om lärare är medvetna om dess existens? Vilket Orlenius (2001) 

beskriver är ytterst viktigt. Om läraren inte är medveten om den dolda 

läroplanen blir det svårt att granska och reflektera över lärarens egen insats och 

skapa förståelse varför t.ex. vissa beteenden anses vara mer störande än andra.  

 

Elever som har en diagnos, eller s.k. emotionella problem som Stensmo (2008) 

beskriver det, har visat sig exkluderas från vad som anses vara störande 

beteenden bland vissa lärare i den här undersökningen. Kan detta bero på, som 

Baker (2005) och Nielsen (2011) förklarar det, att lärare ofta uppfattar dessa 

beteenden som väldigt betungande och svåra att hantera. Elever och beteenden 

som lärare undviker om de kan då dessa former av beteenden inte hör till vad 

som kanske kan kallas för ”normala” störande beteenden och som lärare har 

självförtroende, känner trygghet och är van att bemöta i klassrummet. 

 

Lärares uppfattningar om hur störande beteende 
hanteras i klassrummet.  

I vår problemformulering inför denna studie tog vi upp att vi uppfattar att lärare 

har ett stort fokus på att orsaken till störande beteende i klassrummet ligger 

utanför klassrummet. Något jag som lärare inte kan påverka här och nu. Denna 

uppfattning tolkade vi som besannad då respondenterna sammanlagt 

nämnde/spekulerade i drygt 20 olika tänkbara orsaker till störande beteende i 

klassrummet. Allt ifrån för svåra arbetsuppgifter i skolan till curlande föräldrar 

eller att orsaken kopplas till barnets egen personlighet. Den stora variationen av 

orsaker ger även en tydlig bild av att lärares uppfattningar angående vem som 

äger problemet vad gäller störande beteenden skiftar mellan lärare.  Lärares 

beskrivningar av orsaker visar att störande beteenden i vissa fall ses utifrån ett 
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individperspektiv, d.v.s. att eleven äger problemet. Men många uppfattningar 

hos lärare tyder även på att det är miljön som påverkar beteendet och där det i 

flesta fall handlar om barnets hemmiljö men även skolans miljö kan ringas in 

bland orsakerna. Ogden (2003) och Nordahl (2005) menar att för att kunna 

åtgärda störande beteenden bör man utgå från den miljö barnet befinner sig i 

och de interaktioner som pågår där och inte se eleven eller hemmet som 

problembärare. Svaren, vad gällde orsaker, fick vi utan att vi frågat om de 

vet/tror vad som kan vara orsaken till störande beteende i klassrummet?  Vi kan 

dessvärre inte koppla de orsaker som ligger utanför klassrummet till hur lärare 

hanterar störande beteende då de var tydliga med att säga att barn med viss 

problematik hamnar utanför denna diskussion. Det som är intressant är att 

respondenterna tar upp liknande orsaker till störande beteende som även 

tidigare forskning behandlar se Stensmo, (2008), Ogden (2003), Persson, (2007). 

Dilemmat kvarstår dock. Vilken orsaken än är, utanför det som läraren kan 

påverka behöver läraren ha förmågan att hantera och förebygga störande 

beteende i klassrummet. 

 
I vår intervjustudie visade det sig att lärare hanterar störande beteende på olika 

nivåer. Dels på en förebyggande nivå och dels på en direkt och konkret nivå i 

klassrummet. I den direkta nivån handlar det om för läraren att korrigera och 

hantera elevers beteenden på olika sätt i en här och nu situation. I den 

förebyggande nivån handlar det om för läraren att genom sin planering och 

hantering av undervisningssituationen ligga steget före störande beteende som 

uppstår i klassrummet. I organisering av undervisningen så kallade Classroom 

Management, CM visade resultatet att lärarna i studien organiserade 

klassrummet på bästa sätt efter de goda relationer som finns i klassrummet. Vi 

kommer här diskutera relationsbygge, att arbeta in gruppen, planering, 

placering av elever samt regler. 

 

Lärarna i vår studie berättade att de på olika sätt arbetade förebyggande med 

att hantera störande beteende i klassrummet. Det går inte av våra intervjuer 

utläsa vad som är den viktigaste faktorn i det förbyggande arbetet utan vi 

uppfattar det som att läraren arbetar på flera olika nivåer parallellt hela tiden.   

Det vi däremot uppfattade tydligt bland våra respondenter var att om läraren 

inte skapar trygga relationer med elev, vårdnadshavare och kollegor kan det bli 

svårare att förebygga och komma tillrätta med störande beteende i 

klassrummet. Detta helt i enlighet med Nordahl et al. (2005) som menar att 

kvaliteten på relationen ligger till grund för hur eleverna arbetar och presterar. 

När eleverna känner sig respekterade för den person de är leder det till att även 

läraren blir respekterad och får ett verktyg att skapa ett flyt i sin undervisning 

utan eventuella avbrott på grund av störande beteende. Utmaningen för en 

lärare ligger i att lägga sig på rätt nivå relationsmässigt. Hur är läraren nära men 

ändå professionell i sin yrkesroll och håller distans? Den viktigaste aspekten 

med relationen är, tror vi utifrån vår studie, att genom relationen kan läraren 

både planera och organisera sin undervisning för att minimera störande 

beteende samt hantera störande beteende på bästa sätt efter varje elevs 

förutsättningar. Detta i enlighet med Nielsen (2011) och Frelin (2012) som menar 
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att barnen inte kan hållas ansvariga för att ändra sitt beteende utan det sker 

genom den gemenskap och relationer som finns i gruppen vilka läraren 

ansvarar för att bygga. Respondenterna i studien uttryckte det som att det gäller 

att träna in gruppen och jobba in ett arbetsklimat som fungerar för alla 

inblandade. 

 

Respondenterna i studien utvecklade liknande resonemang om att när jag som 

lärare hamnar på fel nivå i undervisningen eller varit otydlig leder det ofta till 

en mer orolig grupp. Detta fenomen menar Doyle (1986) och Stensmo (2008) är 

av yttersta vikt att läraren är väl medveten om. Det är möjligt att genom sin 

lektionsplanering och tydlighet minska störande beteende avsevärt i 

klassrummet. Väl planerade lektioner och tydliga genomgångar skapar trygghet 

och rutiner både för lärare lika väl som elever. Hos en del av våra respondenter 

visade sig denna medvetenhet genom att de även ansåg sig hjälpta eleverna att 

utveckla strategier för vad eleven kan göra när arbetet blir både för lätt eller för 

svårt. För lärarna i studien handlade det även till stor del att medvetandegöra 

eleverna om sina beteenden. Wester (2010) å andra sidan visar i sin studie att 

elever är oftast mycket väl medvetna om exempelvis vad som krävs av mig som 

elev för att bidra till god arbetsro i klassrummet. Om det är så att de flesta elever 

är mycket välmedvetna om hur de ska bete sig i klassrummet behövs då 

klassrumsregler? Eller är det på grund av reglerna som eleverna är väl 

medvetna om vad som förväntas av dem? Klassrumsregler fanns i de flestas av 

de intervjuade lärarnas klassrum. Så svaret måste vara ja. Regler är något 

Stensmo (2008), Samuelsson (2008), Doyle (1986), Baker (2005) menar en lärare 

behöver vara riktigt tydlig med i klassrummet. Genom regler vet eleverna vad 

som förväntas av dem och vilken värdegrund skolans arbete vilar på. Vi 

uppfattar det som att eftersom i stort sett alla lärare i studien förklarade at de 

arbetade med regler är det något de känner sig väldigt trygga med samt duktiga 

på att förmedla vilket går helt i linje med tidigare forskning. 

 

Det visade sig bland våra respondenter att de flesta lärare valde bort 

grupparbete som arbetsform för att minimera störande beteende, om inte skolan 

hade fler rum att tillgå än klassrummet. Flera av respondenterna i studien valde 

bort grupparbete eftersom det ofta leder till vad lärarna tyckte var ”trams” 

lektioner och att eleverna behöver behärska enskilt arbete innan man går vidare 

till grupparbete. Vi tolkade våra respondenter att om man valde grupparbete 

var det i syfte att eleverna skulle få träna samarbete då och då. De flesta lärarna 

arbetade alltså till största del med traditionella lektioner. Dilemmat när lärare 

väljer bort grupparbete är enligt Stensmo (2008) och Granström (2007) att elever 

behöver träna att arbeta i grupp i ett högre syfte än att enbart träna samarbete. 

Grupparbete som form har viktiga kognitiva mål som förståelse, analys, syntes 

och värdering och där det sociala lärande målet är samarbete. 

 

I denna del av diskussionen kommer vi fortsättningsvis beskriva hur de 

deltagande lärarna i studien uppfattades arbeta med störande beteende som 

uppstod i klassrummet, samt hur lärare ansåg sig korrigera beteendet och 

samarbeta med hem och kollegor. 
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Alla lärare var helt överens om att den ultimata lektionen är när det är arbetsro. 

Vid exempelvis enskilt arbete, allt flyter på och läraren går omkring i 

klassrummet. Hjälper till där det behövs och emellanåt säger ett ”shh” eller 

ställer sig bakom en elev och kanske lägger en dämpande hand på en axel eller 

med bara en blick skapar ordning och arbetsro. För att nå hit uppfattar vi det 

som att läraren har gjort sina förberedelser bra genom planering, förankrat skol- 

och klassrumsregler samt arbetat in en fungerande gruppdynamik efter 

gruppens individuella förutsättningar.  

 

Lärarna i vår studie visade på stor bredd i hur störande beteende kan korrigeras. 

Vi tycker oss se att skillnaderna och likheterna kan bero på lärarens erfarenhet 

och utbildningsnivå. Vilket kan kopplas till det som Samuelsson (2008) säger att 

längre erfarenhet skapar en högre toleransnivå och att läraren använder sig av 

mer samtal med elev och hem istället för direkt verbal tillsägelse i klassrummet. 

Vi uppfattade att hur man korrigerade störande beteende handlade för lärarna 

i vår studie om att lägga fokus på att korrigera ett dåligt beteende, lyfta goda 

exempel eller helt negligera ett störande beteende. Vi tolkar även att lärarna i 

studien precis som Hedström (2011) visar, arbetar efter metoder och 

förhållningssätt som ligger i linje med deras personlighet och vad de själva tror 

på.  

 

Lärarna arbetade i olika utsträckning med hemmet för att hantera störande 

beteende. Vi tyckte oss se att det beror på vilken grad av relation läraren 

prioriterat och skapat med hemmet. Respondenterna menade att i vissa fall så 

får man inget gehör för vad man säger till vårdnadshavare, det blir ändå ingen 

skillnad. Medan andra lärare menade att det är genom samarbetet med 

föräldrarna som endast en förändring av beteendet kan ske. Vi tänker oss att 

vissa föräldrar med stökiga barn kan känna sig uppgivna och upplever att 

läraren bara ringer när det är något dåligt. Detta var ett dilemma som endast en 

av våra respondenter tog upp. Hon menade att hamnar man där är det även 

viktigt att kontakta föräldrarna när det varit en bra dag för att inte hamna i en 

ond cirkel. Rodney (2005), Nordahl et al. (2003) menar att det helt och hållet är 

lärarens ansvar att se till att hem och skola har en väl fungerande relation med 

god kommunikation där man ska ha eleven i fokus. Det är viktigt att komma 

ihåg att föräldrar och lärare har olika kännedom om samma barn. Genom att 

sätta ihop dessa helheter på ett konstruktivt och bra sätt där hemmet inte känner 

sig påhoppad skapar det en större möjlighet för läraren att nå fram och man når 

en problemlösning. De gör en viktig poäng när de säger att resurssvaga barn 

inte per automatik har resurssvaga föräldrar. Dilemmat blir som Karlbergs 

(2011) studie visade att när hem och skola arbetar med beteendet genom 

exempelvis metoden skol- och föräldrakomet uppstod ingen större skillnad på 

beteendet i skolan än om man inte tagit hjälp av hemmet. Hur mycket kan vi då 

kräva av hemmet egentligen? Är det endast på skolan vi kan arbeta för en 

förändring av beteendet? 
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När det gäller lärares förtroende och trygghet i att kunna reflektera och få stöd 

vad gäller störande beteenden med andra kolleger har vår studie visat att detta 

är både viktigt och självklart för nästan alla lärare. Vi upplevde det, i likhet med 

Rydberg och Bro (2011), som att kollegan är det främsta verktyget för att få stöd 

och finna mönster för att bättre kunna hantera och komma tillrätta med störande 

beteende. Om inte läraren kommer tillrätta med elevens beteende finns det 

enligt Baker (2005) risk att lärarens självförtroende sjunker i botten. För att 

motverka detta anses det kollegiala stödet viktigt. Vår studie visade att kollegan 

finns till hands när man är som mest upprörd och uppgiven. Eller när lärare 

sitter ner på planerad tid och reflekterar och har erfarenhetsutbyte med 

varandra. De lärare som inte arbetar och reflekterar kollegialt kände av olika 

anledningar att det inte ledde till någonting bra. I vår studie kom vi inte åt varför 

det var på detta sätt, men enligt Samuelsson (2008) kan det eventuellt bero på 

att mitt klassrum är mitt klassrum och det ansvarar jag för själv utefter bästa 

förmåga.  

Avslutande reflektion 

Vi har i vår studie insett att begreppet störande beteende i klassrummet 

uppfattas relativt lika bland de deltagande respondenterna. Vi uppfattar att för 

de flesta lärarna var det viktigt att hitta en orsak till beteendet för att kunna 

hantera det. Orsaker lades både till elev, hem och den egna professionen. Det vi 

tar med oss från detta examensarbete är att vi som lärare behöver hantera ett 

störande beteende i klassrummet oberoende av orsak. Vår största lärdom efter 

denna studie är att vi bör lägga energin på situationer där vi kan påverka 

beteendet i klassrumsmiljön samt bygga trygga relationer med elev och 

vårdnadshavare. 

Vidare forskning 

Vi har under bearbetningen av forskningsbakgrunden uppmärksammat att det 

skulle vara av intresse att se hur elever påverkas och uppfattar störande 

beteende i klassrummet. Vi funderar även hur lärares relationsarbete med 

vårdnadshavare kan gestaltas? Vi tänker oss också precis som studien visade att 

störande beteende hanteras genom relation elev/lärare. Det skulle därför vara 

intressant att göra en studie om beteendet kan påverkas om lärare är aktiva med 

barnen hela dagarna inklusive raster. Stärker det relationen när läraren är 

närvarande även i leken? Vi ser dessa förslag som relevanta utifrån vår studies 

resultat. 

Undersökningens konsekvenser 

Vi hoppas att vår studie om fenomenet störande beteende i klassrummet 

synliggör de olika uppfattningar som finns om fenomenet ute på skolorna. Det 

är ett problem som ibland kan ta upp mycket av undervisningstiden. Studien 

visade att det främsta verktyget lärare uppfattar sig använda är den kollegiala 

reflektionen. Vi hoppas att vår studie kan leda till vidare reflektion bland 

yrkesverksamma lärare om fenomenet störande beteende i klassrummet.  
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Förslag på reflektionsfrågor: 

 

 Hur uppfattar vi/jag störande beteende i klassrummet och varför 

uppfattar jag/vi det på det sättet? 

 Vem äger problemet med störande beteende i klassrummet? 

 Hur ser och arbetar jag/vi på hemmets betydelse/relationer för att 

hantera störande beteende i klassrummet? 

 Hur ser/arbetar jag med klassrumsmiljön för att hantera störande 

beteende i klassrummet? 

 

Tack! 

Vi vill tacka våra familjer för ett fantastiskt stöd under dessa två månader av 

intensivt arbete. Utan ert stöd hade detta arbete aldrig blivit klart. Vi vill även 

tacka varandra för att vi lyckats hålla gott mod och samarbetat utomordentligt 

bra! Slutligen vill vi tacka vår handledare Anders Lindqvist för gott tålamod och 

konstruktiv feedback under arbetets gång. Tack! 
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BILAGA 1 

Missiv 
 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar till lärare vid Mittuniversitetet, riktade mot 

grundskolans tidigare år och som denna termin ska utföra vårt examensarbete. 

Syftet med den studie vi kommer att genomföra är att undersöka lärares 

uppfattningar om och kring fenomenet störande beteende i klassrummet. Vi 

hoppas att du vill medverka i vår studie genom att delta i en intervju! 

Intervjuerna som genomförs kommer att spelas in för att vi ska kunna bearbeta 

materialet noggrant och kommer att raderas när vi slutfört examensarbetet. Vi 

kommer att utgå från forskningsetiska regler, som hämtats från 

Vetenskapsrådet, vid behandling av material som framkommit vid intervjun 

och med hänsyn till dig som deltar. De forskningsetiska reglerna innehåller 

följande fyra punkter. 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet 

Du kan läsa mer om detta på www.vr.se. 

Ditt deltagande kommer att vara anonymt och du har rätt att avbryta ditt 

medverkande när som helst. Allt material kommer vi behandla ytterst 

konfidentiellt och intervjuerna har endast som syfte att användas till vårt  

examensarbete. 

Vänligen kontakta oss om du har några frågor. 

Linda Engblom xxx 

Maria Lindström xxx 

 

Vi vill tacka dig som väljer att delta i vår undersökning! 

Med vänliga hälsningar Maria och Linda. 

 

 

 



  

 

 

 BILAGA 2 

 

Intervjufrågor 
 

Eftersom vi valde att använda oss semistrukterad intervjuform utgick våra 

frågor från olika teman vi ville beröra med respondenterna. Detta är exempel på 

några av våra intervjuvfrågor.  

 

Störande beteende 
 

1. Vad är störande beteende i klassrummet för dig? 

2. Du sa att eleven väljer (vara störig) tror du eleven gör ett aktivt 

medvetet val? 

3. Vad tror du orsaken är till störande beteende? 

4. Hur mycket tid tror du att det tar? 

5. Vad tror du det beror på, att det är svårt att få bukt med? 

6. Hur uppfattar du att du arbetar och bemöter störande beteende som 

uppstår i klassrummet? Eller med dom eleverna? 

7. Finns det någon medicin mot störande beteende? 

 

Korrigeringar 

 
8. Hur markerar du som? 

9. Skolans gemensamma regler? 

10.  Var går gränsen för att du ska ringa hem? 

11. Så du vill ha ett samarbete med hemmet? 

12. Kan du förklara vad du skulle göra om du inte mäktar med en 

situation. 

 

Kan man planera bort störande beteende? 

 
13. Kan man planera bort ett störande beteende? 

14. Tror du eleverna gör olika inför olika lärare? 

15. Vilken arbetsform använder du dig oftast av? 

 

Stöd och hjälp 

 
16. Har ni något stödprogram för störande beteende? 

17. Det här med stöd och hjälp, är ni tillfreds? 

18. Hur hjälper specialpedagogen eleverna som stör? 

19. Använder man reflektion som verktyg? 



  

 

 

20. Hur uppfattar du att ni lärare pratar med varandra om störande 

beteenden som uppstår i klassrummet? 

Ledarskap 
 

21. Finns det någon skillnad mellan lärarskap och ledaskap? 

22. Tycker du att ditt ledarskap har förändrats? 

23. Vilken betydelse har ledarskapet för störande beteende i 

klassrummet? 

24. Uppfattar du att det finns någon form av samsyn i hur ledarskapet sak 

bedrivas, här på skolan? Tänker ni snarlikt? 

25. Uppfattar du att lärare kan säga till varandra om de ser något dom 

liksom inte tycker är acceptabelt, det där var dumt gjort? 

 

Vem äger problemet? 
26. Vem uppfattar du äger problemet när det gäller störande beteenden i 

klassrummet?  

27. Vem uppfattar du har ansvaret över de störande beteende som 

uppstår? 

28. Ser du det som en del i fostran? 


