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Abstract  
Authors: Sara Engdahl and Nina Wensmark 

Title: "... at the same time it depends on me. I can’t be sulky and angry ... and then 

in the next minute they are supposed to learn something. "- A qualitative study of 

teachers' attitudes towards disruptive student behaviour. 

Supervisor: Anders Östnäs 

A disruptive classroom environment could be a dilemma for a teacher: who should 

the teacher most consider, the pupil who is causing the disturbance or the other 

students? We therefore decided to study how teachers can deal with this kind of 

situation. The aim of this study was to describe and analyze the attitude adopted by 

teachers towards students in the 6
th

 grade whose behaviour the teachers perceive as 

having a disturbing effect. We also wanted to examine teacher attitudes regarding 

helping these students to attain the required level of knowledge. The method that 

was used to collect the empirical material was qualitative semi – structured 

interviews combined with six vignettes that illustrated different situations where 

behaviour of the students was disruptive. In total, eight teachers participated in the 

study. The analysis of empirical material was based on an interactionistic 

perspective with the following different terms: closeness and distance, norms and 

departure from norms, competence in building and maintaining relationships, “role 

– taking” and “the generalized other”. The conclusion of the analysis was that the 

definition of what is perceived as a disruptive behaviour depends on the viewer. If 

a student is disrupting the other students who are studying, most of the teachers 

define this behaviour as an example of disruptive behaviour. Through the analysis 

it is shown that the teachers have the ability to understand why the students are 

misbehaving and they also understand what impact their own demeanour has on 

these students. Half of the teachers thought that their relationship to these students 

was characterized with much closeness.  All of the teachers have the ability to use 

“role – taking” and five of the teachers used “the generalized other”. Most of the 

teachers thought that their own impact and how the lesson was held were of 

importance in relation to how likely it was that the pupils would attain the required 

level of knowledge. But how the support for the students is built varies among 

teachers. 

 

Keyword: disruptive classroom behaviour, teachers attitudes, competence in 

building and maintaining relationships,”role – taking”, “the generalized other”. 
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Förord 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till de respondenter som ställt upp i vår 

undersökning. Utan er hade inte denna uppsats varit möjlig att genomföra. Ett 

varmt tack riktas även till vår handledare Anders Östnäs som aldrig har slutat att 

tro på oss och väglett oss från början till slut. Slutligen tackar vi varandra för denna 

fantastiska resa och även alla andra som stöttat oss på vägen. 
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1 Inledning 

Nedan presenteras det område vi valt att undersöka. I problemformuleringen 

beskrivs och problematiseras skolans uppgift samt att det är skolan som bestämmer 

vad som räknas som ett acceptabelt beteende. Vidare motiveras 

undersökningsområdets relevans till socialt arbete, teoretiskt perspektiv, 

forskningsansats och respondenter. Efter problemformuleringen följer 

en definition av vad som i denna studie definieras som stökigt beteende. Till sist 

avsmalnas uppsatsens fokus med hjälp av syfte och frågeställningar. 

1.1 Problemformulering 

Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (lgr 

11:9) har skolan och dess lärare en betydelsefull uppgift eftersom det barn lär sig 

där lägger grunden för deras framtid. Skolan ska lära barn grundläggande värden 

och förbereda dem på ett liv i samhället. I skolan ska eleverna även få lära sig att ta 

ansvar och initiativ samt utveckla sin förmåga i att arbeta både självständigt och i 

grupp. I lgr11 (ibid.) står det vidare skrivet att ”Skolan ska i samarbete med 

hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, 

kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.”. Aspelin (2003:44) 

uttrycker att skolans uppgift inbegriper två syften, skolan ska dels ge elever nya 

kunskaper och dels fostra eleverna genom god omsorg. I lgr11:13 innefattas även 

skolans kunskapskrav som innehåller specifika krav för att få godkänt i alla de 

ämnen som eleverna läser. Av vikt är att uppnå skolans kunskapskrav eftersom de 

är grunden till huruvida eleverna senare kan studera vidare. 

Skolans betydelsefulla uppgift bygger i sin tur på att vi i Sverige har en skolplikt 

som säger att alla barn som fyllt sju år måste gå i skolan i nio år (Regeringen 

2013). Detta innebär enligt Persson (2004:156) att det uppstår en skillnad mellan 

att befinna sig i skolan fysiskt respektive att bli utbildad. I skolan kommer det alltid 

att finnas elever som är motsträviga och det är lärarnas uppgift att anpassa sitt 

arbete så att alla kan tillgodogöra sig en grundläggande utbildning. Enligt 1 kapitlet 

9 § i Skollagen (SL 2010:800) har alla barn även rätt till en likvärdig utbildning 

oavsett var i Sverige som utbildningen ges. Persson (2004:157) anser att det på så 
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sätt vilar ett stort ansvar på lärarna som ska kunna förhålla sig till alla typer av 

elever och se till att alla uppnår kunskapskraven. 

Enligt Börjesson och Palmblad (2003:22) är det skolan som styr vad som anses 

vara ett normalt och önskvärt elevbeteende. Eleven förväntas följa skolans regler 

annars blir denne tillrättavisad på ett eller annat sätt. Qvarsebo (2006:132–133) 

skriver att lärare har under historien varit osäkra på hur de ska hantera elever som 

är stökiga. Fram till 1958, då skolagan förbjöds, var det vanligare med mer 

påtagliga sanktioner. Därefter har lärares handlingsutrymme och auktoritet 

minskat. Detta är något som, enligt Börjesson och Palmblad (2003:23), har lett till 

att elevernas möjligheter till att uppträda på ett oönskat sätt ökat. 

Juul och Jensen (2003:18) menar på att skolagans avskaffande ledde till en 

förändrad relation mellan lärare och elever. Förr hyste eleverna större respekt för 

lärarna, som säkerligen till viss del byggde på en rädsla hos eleverna. I och med 

skolagans avskaffande började elever även ge utlopp för sina känslor, därför är 

dagens unga vana vid att få höras och bli tagna på allvar.  

I programmet ”Dödströtta elever” av Skolfront (Sveriges utbildningsradio 2009) 

börjar Natanael Karlsson, programledare, med att presentera att elever som 

uppträder stökigt fick vid denna tidpunkt då programmet sändes gå kvar i sin 

vanliga klass. Han ställde sig frågande till vad som händer om de andra eleverna 

blir lidande av detta. ”Vem ska lärarna mest ta hänsyn till?”. I reportaget förs 

diskussionen om elever med stökigt beteende ska stanna kvar i den vanliga klassen 

eller placeras i stödgrupper. Carina Olsson, ledarskribent på Expressen, anser att 

elever med stökigt beteende ska placeras i stödgrupper. Detta eftersom eleven får 

den hjälp den är i behov av i denna grupp, men framförallt att de övriga eleverna 

får en arbetsro samt möjlighet att koncentrera sig och inhämta kunskaper. Rossana 

Dinamarca, (V) utbildningsutskottet, anser att det finns en risk att de elever som 

benämns stökiga även får identiteten stökig. Enligt Olsson har redan dessa elever 

den identiteten i klassen. Eleven vet att läraren alltid blir arg på denne samt att de 

övriga eleverna störs av eleven. Samtidigt anser Dinamarca att identiteten förstärks 

och hon poängterar följande”… när man lyfter ut de här eleverna ur klassrummet så 

ska man också vara medveten om att man också lyfter ut de ur samhället och det 

tjänar ingen på”. 
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Utifrån de ovanstående styckena har läraren till uppgift att möjliggöra för alla 

elever att kunna uppnå kunskapskraven och kunna tillgodogöra sig en 

grundläggande utbildning, vilket kan uppfattas som problematisk. I en stökig 

klassrumsmiljö, vem är det läraren ska ta mest hänsyn till? Klasskamraterna som 

försöker koncentrera sig eller eleven som uppträder stökigt? Hur förhåller sig 

lärarna för att alla elever ska kunna tillgodogöra sig en grundläggande utbildning 

och hur förhåller de sig till elever som de uppfattar agerar stökigt?  

Inom skolans värld finns det möjlighet för socionomer att arbeta som skolkuratorer. 

Det är viktigt att skolkuratorn förstår eleven i dennes sammanhang för att kunna 

upptäcka eventuella faktorer som kan påverka elevens skolsituation. En av de 

frågor som skolkuratorn bör ställa sig är hur eleven fungerar i skolan med andra 

elever och vuxna. Ytterligare en fråga som skolkuratorn bör ställa sig är hur 

lärarens bemötande påverkar eleven i undervisningssituationer och hur läraren kan 

påverka att elevens relation till de andra eleverna förbättras om det behövs. I 

skolkuratorns yrke ingår det bland annat att samarbeta med lärare och andra 

yrkesgrupper som arbetar med barn och unga. Exempel på detta är barn- och 

ungdomspsykiatrin samt socialtjänsten (D – Wester 2005:11–14). Inom dessa 

yrkesgrupper kan det finnas socionomer. Anledningen till att vi valde skolans värld 

som undersökningsområde är för att vi som framtida socionomer förmodligen 

kommer komma i kontakt med barn och unga som ingår i skolans värld. 

Förmodligen gör detta att vi även kommer att samarbeta med lärare. Därav kan det 

vara bra samt intressant att betrakta stökigt elevbeteende utifrån lärarnas 

perspektiv. Detta för att underlätta samarbetet samtidigt som att det kan bidra till en 

förståelse för situationen som eleven och läraren kan befinna sig i. Genom att vi får 

en förståelse för lärarens syn samt agerande gällande fenomenet får vi 

förhoppningsvis även en förståelse för elevens känslor, mående och situation. 

För att erhålla denna förståelse betraktar vi kontexten utifrån ett interaktionistiskt 

perspektiv. Aspelin (2003:19 – 20) menar att perspektivet försöker förstå 

interaktionen mellan människor, vilket görs genom att samspelet betraktas i det 

sammanhang där det äger rum. I vår studie ämnar vi att försöka få en förståelse för 

lärares förhållningssätt gentemot stökigt elevbeteende. För att inhämta vår empiri 

har vi därför utgått ifrån kvalitativ metod och genom semistrukturerade intervjuer 

samt vinjetter har vi således intervjuat lärare i årskurs 6.      
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1.2 Definition av elevbeteende som uppfattas som stökigt 

I de avhandlingar samt artiklar vi tagit del av definieras elevbeteende som bedöms 

som stökigt på olika sätt, vilket tyder på att det är ett brett och svårdefinierbart 

begrepp. Det går dock att finna vissa beteende som flertalet lärare förknippar med 

stökiga elever, något som vi återkommer till i vår analys. Samuelsson 

(2008:139;155) menar i sin avhandling att stökigt beteende innebär att eleverna gör 

något som lärarna anser avviker från det förväntade och normala. De beteende som 

lärarna vanligen uppfattar som stökiga är att eleverna inte är på sina platser under 

lektioner, att de pratar utan tillåtelse, att de använde skolmaterial på opassande sätt 

samt att de inte arbetar under lektionerna och på så sätt stör studiemiljön i 

klassrummet. I Evaldssons (2005:47) studie anser lärarna att ett stökigt 

elevbeteende oftast innebär att eleverna pratar rakt ut utan att de fått tillåtelse att 

svara på en fråga, samt att de inte sitter vid sina platser. Enligt Colpin et al. 

(2010:870) är otillåtet prat, frånvaro, olydnad och att inte sitta kvar på sin plats de 

vanligaste elevbeteenden som lärare uppfattar som stökigt beteende. I Fields 

(2004:103) studie nämns det att respektlöshet, olydnad, olämpligt språk samt 

oväsen ses som elevbeteende som lärarna oftast anser kräver disciplinära åtgärder. I 

Algozzines et al. (2008: 93) undersökning är det olydnad, respektlöshet, slagsmål, 

trots och att avbryta någon i klassrummet som lärarna anser är stökiga beteende. 

Mer allvarliga situationer som att elever hotar någon eller har med vapen till skolan 

är ovanliga. 

I denna uppsats menar vi att stökiga elever innefattar elever som genom ett 

normbrytande beteende stör ordningen i klassrummet. Vi har inte valt att inrikta oss 

på enskilda diagnoser eller psykosociala orsaker till beteenden. Utan vi ämnar 

endast analysera hur lärare förhåller sig till elever som de uppfattar agerar stökigt. 

Enligt ovanstående stycke kan begreppet stökiga elever vara ett brett begrepp, 

därför har vi valt att avgränsa oss till följande elevbeteende: att eleven motsätter sig 

det läraren vill att eleven ska göra, pratar högt, sitter ej still, viskar, kastar saker på 

andra elever samt agerar hotfullt. För mer detaljerad beskrivning av beteendena (se 

bilaga 3).  
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1.3 Syfte 

Vårt syfte med studien är att utifrån interaktionistiska begrepp beskriva och 

analysera lärares förhållningssätt gentemot elever som de uppfattar uppträder 

stökigt med utgångspunkt från årskurs 6.  

1.4 Frågeställningar 

1. Hur kan lärare uppfatta stökigt beteende hos elever? 

2. Hur kan vi förstå lärares förhållningssätt gentemot elever som uppträder stökigt? 

3. Hur uppfattar lärare att de möjliggör för elever som de anser uppträder stökigt att 

uppnå skolans kunskapskrav? 

2 Historisk bakgrund 

I detta kapitel presenteras först en avhandling (Landahl 2006) som belyser vad 

som uppfattades som stökigt beteende under 1900-talet och hur detta elevbeteende 

har korrigerats. Utifrån Sveriges utbildningsradio (2009) samt Qvarsebo (2006) 

presenteras därefter hur skolan har ändrats och förhållit sig till stökiga elever 

under 1900-talet. Denna litteratur ger en historisk förståelse av våra 

frågeställningar.  

Landahl (2006:37–39) framställer olika karaktärsdrag som presenterades under 

tidigt 1900-tal. Egenskaper som ansågs eftertraktade kunde exempelvis vara 

ärlighet, ansvarskänsla, artighet mot andra individer och noggrannhet i arbete. 

Exempel på negativa karaktärsdrag kunde vara lögner, trots mot lärare och oreda i 

samband med lektion. Enligt Landahl (2006:40;42) kunde oärlighet straffas genom 

exempelvis sänkt uppförandebetyg och anmärkning. Kontrollmedel som lärarna har 

använt genom tiderna är exempelvis frånvarorapportering och betyg. I Landahls 

(2006:57 – 59) intervjuer menade en majoritet av lärarna att lögner inträffade men 

det var inte ett vanligt eller stort problem och de unga betraktades snarare som 

ärliga än lögnare. 

Länge har det förts diskussioner i Sverige om att ta ut elever, som uppträder 

stökigt, ur klassrummet. Under första delen av 1900 – talet relegerades de eller 

sattes på anstalter.  Speciella klasser för elever med stökigt beteende, det vill säga 
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OBS – klasserna, växte fram under 1940- till 1950-talet.  Ulf P. Lundgren, 

professor i pedagogik, anser att syftet med de särskilda klasserna var att ge en 

särskild undervisning som skulle hjälpa eleverna i dessa klasser samt att de övriga 

eleverna inte skulle störas (Sveriges utbildningsradio 2009).   

Efter andra världskriget växte drömmen om en skola för alla fram. Demokrati var 

ett betydelsefullt ledord som resulterade i att Sveriges riksdag 1950 beslöt att en 

nioårig obligatorisk enhetsskola skulle införas. I takt med att demokrati och frihet 

lovordades, ändrades skolans syn på kroppslig bestraffning. År 1946 ville 

skolkommissionen därför avskaffa fysisk bestraffning i skolan och startade en 

utredning vid namn, Agautredningen. Lärarkåren ställde sig dock i opposition mot 

att avfärda agan. De ville veta hur de hädanefter skulle kunna disciplinera elever. 

På så sätt utförde man en större utredning, 1947 års skoldisciplinutredning. Målet 

med utredningen var att uppnå konsensus. År 1957 förändrades strafflagen och 

agan kunde likställas med misshandel, vilket ledde till ett agaförbud 1958. Det var 

dock inte alla lärare som tvärt slutade med fysiska bestraffningar (Qvarsebo 

2006:9;59;174–175).   

Inom skolan diskuterades det efter andra världskriget om disciplinproblem. 

Hemmen ansågs ha blivit sämre på att fostra barnen och eleverna uppvisade ofta 

olika slags störningar, enligt lärarna. Typexempel på sådana störningar var 

rastlöshet, oro och bristande koncentration. Lärarna var osäkra på hur de skulle 

hantera dessa så kallade ”problembarn” (Qvarsebo 2006:132–133).  På grund av 

agaförbudet 1958 försvagades lärarnas handlingsutrymmen och auktoritet. 

Samtidigt framfördes tre nya korrigeringsmedel: kvarsittning, utvisning och 

avstängning. Lärarna uppmanades även att prata med, vädja till och varna felande 

elever (Qvarsebo 2006:151).  

Under 1960-talet etablerades en sammanhållen grundskola för alla och 

diskussionen om elever som uppträdde stökigt, tog fart. Dock levde OBS – 

klasserna kvar, men kritiken mot dem växte. Björn Lagerbäck, psykolog, uttrycker 

sig följande i diskussionsfrågan: ”Störningar i relationer elever emellan, mellan 

lärare och elever så måste det vara helt otillfredsställande att lyfta ut den ena parten 

ur den här situationen. Konflikten måste lösas i den miljö konflikten har uppstått.”. 

Dessa funderingar fick sitt genombrott under 1970-talet, vilket gjorde att 
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inriktningen förändrades radikalt. Syftet blev att elever med stökigt elevbeteende 

skulle stanna kvar i klassen.  Ulf P. Lundgren, professor i pedagogik, berättar att 

det då skapades ett ”stödpaket” runt eleverna med syfte att ge de ett särskilt stöd för 

att fungera i den vanliga klassen. Idag är det denna inriktning som finns i den 

svenska skolan (Sveriges utbildningsradio 2009).   

3 Forskningsöversikt 

I följande avsnitt presenteras först en avhandling (Samuelsson 2008) och en studie 

(Evaldsson 2005) som berör hur lärare i Sverige korrigerar elevbeteende som de 

uppfattar som stökigt. Denna forskning möjliggör ett perspektiv över hur lärare 

förhåller sig till elever som de uppfattar som stökiga, vilket vårt syfte innefattar. 

För att få med ett vidgat perspektiv presenteras även tre internationella artiklar 

(Fields 2004), (Colpin et al. 2010) och (Algozzine et al. 2008), som berör 

ovanstående ämnen. Därefter följer en avhandling (Bartholdsson 2007) som 

behandlar interaktionen mellan lärare och elever utifrån aspekterna makt, fostran 

och vad som anses vara normalt elevbeteende. Till sist framställs en avhandling 

(Thornberg 2006) som sammanställer olika regler som definierar önskvärt 

beteende i skolan samt olika strategier för att kunna upprätthålla ordningen. 

Genom dessa två avhandlingar erhåller vi en bild av vad som kan anses som 

normativt beteende i klassrummet samt hur lärare kan förhålla sig för att bevara 

ordningen i klassen. Detta ökar vår förståelse för lärares förhållningssätt gentemot 

elever som de uppfattar som stökiga.  

Samuelsson (2008:90) har i åtta månader under läsåret 2003-2004 observerat tre 

klasser i årskurs 7, klasserna tillhörde tre olika skolor belägna i två svenska 

kommuner. I Samuelssons (2008:157–158;195) studie framkommer det att de 

åtgärder som lärarna främst använde för att avbryta ett uppfattat stökigt 

elevbeteende innefattade verbala åtgärder. De vanligaste verbala åtgärderna var att 

lärarna uppmanade eleverna vad det var som gällde samt att de oftast namngav den 

elev som uppfattades som stökig. Den disciplinära åtgärden att utvisa en elev ut ur 

klassrummet och därmed isolera personen från klassen observerades aldrig under 

studiens gång. Enligt Evaldsson (2005:51) använder lärarna sig av följande 

korrigerande metoder för att upprätthålla ordningen i klassrummet: tillsägelser, 

förfrågningar, blickar, tystnad, namngivande samt förtäckta hot.  
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Fields (2004:103) har kommit fram till att många lärare har svårigheter med att 

hantera trotsiga elever. Detta är något som enligt lärarna kräver disciplinära 

åtgärder. I artikeln konstateras det även att lärarna hänvisar elever ut från 

klassrummet och vidare till rektorn på grund av relativt milda förseelser, så som att 

komma försent, inte ha gjort sina läxor, fusk samt avvikelse från gällande klädkod. 

Detta beror på att lärarna är rädda för att förlora sin kontroll och auktoritet i 

klassrummet. Många elever upplever i sin tur att lärarnas agerande är orimligt, 

vilket leder till en maktkamp som varken lärarna eller eleverna vill förlora. Då 

lärarna hänvisar elever ut ur klassrummet kan konflikten tillfälligt ses som ”löst”, 

om detta upprepas är risken stor att relationen mellan lärarna och eleverna skadas 

på lång sikt. Att som elev ha blivit utvisad ur klassrummet och hänvisad till rektorn 

kan senare leda till olika åtgärder som föräldramöte, kvarsittning, åtgärdsprogram 

eller avstängning (Fields 2004:104 – 105). Fields (2004:207) menar att den ovan 

beskrivna maktkampen allt för ofta resulterar i att elever stängs av från skolan, ett 

problem som enligt honom egentligen härstammar från samspelet mellan lärare och 

elever. På så sätt anser författaren att lärare måste lära sig att inte reagera 

irrationellt på elevers utmanande beteende. 

 

Colpins et al. (2010:880) studie visar att om lärare använder sig av mindre negativa 

anmärkningar så minskar även antalet stökiga elever i klassen. Lärare som tydligt 

anger vilka regler och konsekvenser som gäller i klassrummet samt berömmer 

eleverna genererar att ha färre stökiga elever i klassen. Däremot kan lärare som 

ständigt använder sig av tillrättavisningar öka elevers stökiga beteende. De skriver 

även att lärare sällan har tänkt över hur de ska förhålla sig till stökiga elever, vilket 

leder till att de oftast blir irriterade och använder sig av olika tvingande åtgärder 

när någon stör i klassrummet. Lärares utmaning att hålla ordning i klassrummet blir 

allt svårare då elever med uppförandeproblem ökar (Algozzine et al. 2008: 93). På 

så sätt är det vanligt att lärare hänvisar elever till rektorn. Om en elev blivit 

hänvisad till rektorn är de vanligaste konsekvenserna att det kallas till möte med 

föräldrarna, förändrade strukturer i klassrummet, samtal med annan personal på 

skolan eller professionella samt att bli avstängd tillfälligt från skolan (Algozzine et 

al. 2008:94–95).  

Bartholdsson presenterar begreppet elevsocialisation som innebär att eleven fostras 

in i en speciell maktrelation och normaliseringsprocess. I denna process möts två 
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sidor av elevskapet. Enligt den ena påtvingas eleven elevskapet, medan den andra 

handlar om att eleven ska kunna manipulera och behärska elevskapet. Det är något 

som eleven måste komponera till sin egen låt. Det får inte glömmas att normalitet 

även är en handling, där anpassning sker och åtråvärda relationer arbetas fram. 

Detta är även sammankopplat till speciella situationer och sammanhang. Den 

normalitet som existerar i skolan är under ständig process, i vilken eleven 

medvetandegörs om sin situation och vilka handlingsutrymmen som är möjliga i 

elevens nödvändiga relationer (Bartholdssons 2007:202). 

Thornberg (2006:111;113;117-119) har definierat några regler som han har kunnat 

urskilja från sin studie: relationella, strukturerande, skyddande, personella och 

etikettsregler. De relationella reglerna handlar om hur du är och beter dig mot 

andra. Enligt dessa föreskrifter får du inte orsaka psykisk eller fysisk skada utan du 

ska behandla andra väl. I de strukturella reglerna inbegrips regler med mål om att 

kunna strukturera och bevara skolans aktiviteter. Dessa regler innefattar 

exempelvis att elever inte får prata rakt ut när läraren har lektion. De strukturerande 

regler strävar även efter att förhindra att de arbetande eleverna ska bli störda. De 

skyddande reglernas två huvudstolpar är att förebygga hälsa och säkerhet. Enligt 

dessa regler får du ej skada dig själv, utsätta dig själv eller någon annan för 

olycksrisker. Exempel på skyddande regler är att inte cykla eller kasta snöboll på 

skolområdet. De personella reglerna handlar om att försöka få eleverna till 

reflektion över det egna handlandet samt ta ansvar för sitt beteende och sig själv. 

Regler som omfattas av etikettsreglerna är traditioner inom skolan och/eller i 

samhället angående hur vi som individer ska agera i olika sociala sammanhang, och 

dessa regler ingår inte i de relationella reglerna. Exempel på sådana regler är att 

inte bära huvudbonad inomhus eller tugga tuggummi. Om dessa regler bryts passar 

agerandet inte in. Genom de olika reglerna framställs en bild av önskvärda och 

icke-önskvärda handlingssätt angående hur eleven socialt ska vara mot andra. 

Reglerna är även hjälpmedel för att bevara ordning i skolan och i klassrummen. 

Målen med reglerna blir att forma eleverna till att handla önskvärt i skolan 

(Thornbergs 2006:121).  

Utifrån sitt material har Thornberg (2006:135 – 159) sammanfattat fyra 

interventionsstrategier för regelarbetet mellan lärare och elever. Dessa är: 

påtryckning, förklaring, förhandling och preparering. Påtryckning är strategier 
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som lärare använder för att influera elever till att efterfölja regler utan att behöva 

diskutera eller uppge grund för reglerna. Exempel på påtryckningar är hyschande 

eller tillsägelser. Interventionsstrategin förklaring, omfattar strategier som syftar 

till att eleverna ska inse syftet bakom reglerna, vilket görs genom förklaring och 

diskussion med eleven. När strategin förhandling används innebär det att läraren 

utformar ett visst förhandlingsutrymme gällande olika skolregler. Förhandling 

utgör en process där lärare och elever tillsammans skapar, förändrar eller avskaffar 

regler eller gör temporära avsteg från skolreglerna. Den sista strategin preparering 

innehåller strategier som har till mål att eleverna ska erhålla verktyg för att kunna 

hantera olika situationer.  

4 Särskilt stöd i grundskolan 

I följande avsnitt presenteras vad en kunskapsöversikt från Skolverket (2008) samt 

en avhandling av Isaksson (2009), tar upp gällande vad som sägs om särskilt stöd i 

grundskolan. Detta ger en förståelse för de stödåtgärder som lärare kan ta hjälp av 

för att elever ska kunna uppnå kunskapskraven. Det presenteras även vilka 

disciplinära åtgärder som lärarna får använda sig av enligt Skollagen (2010:800), 

vilka klargör hur lärare lagenligt får förhålla sig till elever.   

Alla elever som är i behov av särskilt stöd i skolan behöver inte ha ett 

funktionshinder eller en diagnos. Elever med funktionshinder eller en diagnos 

behöver inte vara i behov av särskilt stöd för att nå skolans mål. Vissa behöver det, 

andra inte. Gällande elever som inte har ett funktionshinder eller en diagnos kan 

orsaken till ett behov av särskilt stöd vara svårigheter i lärandet. Det kan även bero 

på emotionella eller sociala faktorer (Skolverket 2008:9). 

Lärande- och beteendesvårigheter är de två typer av svårigheter som oftast leder till 

behov av särskilt stöd. Gällande lärandesvårigheter är läs-och skrivsvårigheter 

vanligast. Inom beteendesvårigheter innefattas koncentrationssvårigheter samt 

socioemotionella svårigheter. I åtgärdsprogram för elever med beteendesvårigheter 

står det ofta skrivet begrepp som orolig, bråkig, koncentrationssvårigheter, arg, 

bristande kamratrelationer och empati (Skolverket 2008:37–38). 
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4.1 Vad särskilt stöd i skolan innebär 

Den vanligaste formen av specialpedagogiskt stöd är att eleven får stöd inom sin 

egen klass eller enskilt, den formen av stöd sätts ofta in i årskurs tre eller fyra och 

minskar i utsträckning under grundskolans senare år. Stöd gällande undervisning i 

särskild undervisningsgrupp samt anpassad studiegång är vanligare i de högre 

årskurserna. Det stöd som ges inom den egna klassen eller enskilt är främst att 

eleven får stöd av en assistent eller en specialpedagog (Skolverket 2008:32;51). 

Isakssons (2009:47;75) studie visar att särskild färdighetsträning är den vanligaste 

åtgärden och ges ofta till barn med lärande- och socioemotionella svårigheter. 

Träningen skedde främst enskilt eller i en liten grupp utanför den ordinarie klassen 

och går ut på att eleven får arbeta med uppgifter i det ämne som eleven har svårt 

för. Vanligast var att det var en socialpedagog som höll i färdighetsträningen. 

Skolverket (2008:41 – 42) menar även på att det inte finns så många åtgärder för 

elever som är i behov av särskilt stöd. Den åtgärd som eleverna får beror oftast på 

vilka resurser som finns på skolan och styrs sällan av pedagogiska överväganden.  

4.2 Disciplinära åtgärder som lärarna får använda sig av  

Enligt det 5 kap. 6§ i Skollagen (2010:800) får en lärare eller rektor ”vidta de 

omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna 

trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande 

uppträdande.” De åtgärder som lärarna har till sitt förfogande är omhändertagande 

av föremål, kvarsittning, utvisning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en 

annan skolenhet och avstängning. 

Gällande omhändertagande av föremål får de tas ifrån eleven om föremålet stör 

undervisningen eller kan antas vara en fara för säkerheten. Föremålet ska lämnas 

tillbaka till eleven när skolan slutar, om det inte finns speciella omständigheter som 

säger att föremålet inte bör lämnas tillbaka. Ett exempel på detta är om det 

omhändertagna föremålet är ett vapen (SL 5 kap. 22 – 23§). 

Kvarsittning innebär att en elev högst får hållas kvar under uppsikt en timme efter 

skolans slut eller en timme innan skolan börjar (SL 5 kap. 8§). 
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En elev får utvisas ut ur klassrummet om eleven stör undervisningen eller 

uppträder olämpligt på något annat sätt. Eleven får utvisas högst under den 

återstående tiden av lektionen (SL 5 kap. 7§). 

Tillfällig omplacering innebär att en elev kan få följa en annan undervisningsgrupp 

på samma skola om det anses nödvändigt för att de andra eleverna ska få trygghet 

och studiero. Denna åtgärd gäller i högt fyra veckor (SL 5 kap. 12§).  

Tillfällig omplacering vid en annan skolenhet får beslutas om åtgärden tillfällig 

omplacering inte anses tillräckligt ingripande eller inte är genomförbar. Även 

denna åtgärd får användas i högst fyra veckor (SL 5 kap. 13§).  

En elev får stängas av från sin skola helt eller delvis om det anses nödvändigt för 

att de andra eleverna ska tillförsäkras trygghet och studiero samt om andra åtgärder 

inte har hjälp och det finns särskilda skäl med tanke på elevens beteende. Eleven 

ska även erbjudas kompensation för den undervisning som denne går miste om på 

grund av avstängningen. Avstängningen får gälla i max en vecka och högt två 

gånger per kalenderhalvår (SL 5 kap. 14 – 15§).  

5 Teori 

Nedan följer teoretiska begrepp som härstammar från interaktionismen. På så sätt 

inleds kapitlet med en kort sammanfattning av interaktionismens innebörd. 

Anledningen till att vi valde denna teori är för att den försöker förstå interaktionen 

mellan människor, vilket vi ämnar analysera utifrån våra frågeställningar. 

Därefter förklaras Aspelins (2003) begrepp närhet och distans, normer och 

normbrott samt Juul och Jensens (2003) begrepp relationskompetens. Nedan 

presenteras även Aspelins (2003) tolkning av de två begreppen rollövertagande 

samt den generaliserade andre, vilka är termer från George Herbert Mead. 

Ovanstående begrepp inger en förståelse för lärares förhållningssätt gentemot 

stökiga elever. 

5.1 Interaktionismen 

Aspelin (2003:18–19) skriver att socialpsykologin undersöker samspelet mellan 

individen och de sociala kontexter som denne innefattas i. En av inriktningarna 

inom socialpsykologin är interaktionismen. Den grundläggande uppfattning inom 
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interaktionismen är att all form av mänskligt agerande är en interaktion, vilket sker 

genom att personen och det sammanhang som personen befinner sig i påverkar 

varandra ömsesidigt. Effekter av detta blir exempelvis att individens personlighet 

påverkas och likaså omgivningens riktlinjer. Detta gäller även när 

ordning/oordning i skolan undersöks. Det är viktigt att förstå att det handlar om 

problematiska situationer där tillvaron ständigt förändras mellan individer.  

5.1.1 Närhet och distans 

Relationer skapas i all ömsesidig kontakt mellan individer och bildas när personer 

kan sätta sig in i andra personers situationer.  För den mellanmänskliga relationen 

finns utmärkande drag såsom känslor, närhet, tillit, personligt bemötande och att 

kontakten är bestående. Den mellanmänskliga kommunikationen innehåller olika 

mycket närhet och distans mellan deltagarna. Kommunikationen som uppstår 

mellan dig och de individer som står dig nära präglas av mycket närhet. Medan 

kommunikationen som inträffar vid dagliga bestyr, såsom när vi betalar i kassan på 

mataffären, utmärks av stor distans (Aspelin 2003:39 – 40). 

Det förväntas inte att lärar-elev-relationen ska utmärkas av en hög grad av närhet. 

Samtidigt har denna relation ett närmare band än vad det finns exempelvis mellan 

butiksbiträdet och kunden. Närheten i förhållandena ökar under tiden som parterna 

kommer närmre varandra. Vi kan exempelvis se detta i skolan där lärare och elever 

arbetar tillsammans sida vid sida under en längre tid. Lärarna får då kunskap om 

hur eleverna lär bäst och får uppfattning om elevernas person. Graden av närhet 

och distans i relationen ändras från gång till gång, ibland är mer närhet än distans 

passande och vice versa (Aspelin 2003:41).  

5.1.2 Relationskompetens 

Juul och Jensen (2003:11–12) betonar vikten av relationen mellan lärare och 

elever, för att som elev kunna utvecklas och lära sig det som innefattas i 

läroplanen. I dagens samhälle är det eftersträvandesvärt att eleverna ska interagera 

sociala kompetenser såsom att kunna samarbeta och ta hänsyn till andra människor. 

För att eleverna ska kunna interagera detta krävs det att lärarna har 

relationskompetens. Juul och Jensen (2003:118) härleder begreppet 

relationskompetens till endast professionella relationer, där den ena personen är 

professionell och den andre inte. Vidare skriver Juul och Jensen (2003:124–125) 
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att relationskompetens exempelvis syftar till att läraren besitter förmågan att se 

enskilda elevers behov och därmed anpassa sitt eget beteende därefter. Läraren ska 

även kunna och framför allt vilja ta ansvar för relationens kvalitet. Enligt Aspelin 

(2003:44) poängteras det i läroplanen och i andra styrdokument som skapar en 

normativ plattform för skolans organisation, betydelsen av bra relationer mellan 

lärare och elever.  

Juul och Jensen (2003:23–26) menar att samspelet mellan lärare och elever 

påverkas av relationen dem emellan. Författarna poängterar vikten av att som lärare 

ha förståelse för hur både du själv som lärare samt eleverna påverkar och påverkas 

av varandra. Som exempel på detta presenteras läraren Bitte som upplever att 

eleverna i hennes klass inte kommit så långt som hon hade räknat med. Bitte 

förknippar sitt värde som lärare med vad eleverna lär sig, vilket gör att hon börjar 

tvivla på sig själv. Detta leder till att hon vänder sin frustration på två olika sätt. 

Bitte blir både deprimerad och självkritisk samtidigt som hon är mer arg och 

lättretlig än vanligt. Eleverna upplever i sin tur att Bitte är oklar med vem hon är 

och vad hon vill att de ska göra. De reagerar med att bli oroliga och osäkra samt att 

de känner sig kränkta av hennes utbrott. Författarnas poäng är att Bitte själv ska 

förstå hur hon påverkar relationen till eleverna så att hon tillsammans med dem kan 

förändra samspelet i klassen. 

5.1.3 Normer  

Normer styr undervisningskontexten och de kan betecknas som riktlinjer, vilka 

beskriver hur individer bör agera i olika sociala sammanhang. I 

undervisningssituationen kan vi finna exempel på normer som talar om hur 

undervisningen ska bedrivas, exempelvis att närvara på lektionen och att komma i 

tid. Normbegreppet inbegriper även mer diffusa riktlinjer, såsom vems tur det är att 

ha ordet i klassrummet, vad som är acceptabelt att prata om och hur länge 

individerna får prata. Det samspel som sker under lektionen utgörs huvudsakligen 

av normer som lärare och elever är ovetande om. Vi blir varse om normerna när ett 

normbrott inträffar, vilket innebär att en deltagare inte följer riktlinjerna för 

beteendet inom gruppen. Oordning är exempelvis något som bryter mot 

undervisningens normer (Aspelin 2003:20; 83 – 84).  
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5.1.4 Rollövertagande och den generaliserade andre 

Aspelin (2003:35) redogör för begreppet rollövertagande, vilket innebär att en 

individ kan ta över andras roller. Individen kan således ta in andras medvetande, 

betrakta sig själv och omgivningen utifrån deras synvinkel. När individen övertar 

den andres perspektiv gentemot sig själv, gör individen en självreflektion över sitt 

eget handlande samt hur denne kan handla härnäst. Möjlighet att kunna överta 

andras roller är något som skapas successivt via socialt samspel.  

Aspelin (2003:62–63) presenterar även begreppet den generaliserade andre. 

Genom den generaliserade andre kan individen överta individers och kontextens 

roller samt ta över en allmän uppfattning gentemot sig själv. Förmågan att överta 

roller har härmed utvecklats. Genom den generaliserade andre kan personen 

beskåda, bedöma och ändrar sitt handlade. I den generaliserade andre innefattas, 

enligt Aspelin (2003:71), gemensamma riktlinjer och den rådande strukturen 

personen förhåller sig till i samspelet. 

6 Metod 

Nedan presenteras den valda kvalitativa metoden samt hur den möjliggjort för oss 

att besvara våra frågeställningar. Vårt tillvägagångssätt angående studien 

beskrivs, styrkor och svagheter angående metod och tillvägagångssätt diskuteras.  

I vår undersökning valde vi att utgå ifrån en kvalitativ metod då denna 

forskningsansats enligt Levin (2008:38) försöker tolka och förstå fenomen. Vi 

anser därför att den metoden har möjliggjort att vi fått en förståelse för hur lärarna 

förhåller sig till stökiga elever. Genom en kvalitativ metod ges forskaren även 

möjlighet att erhålla deltagarnas perspektiv på deras verklighet. För att få en så 

verklighetstrogen bild som möjligt av deras upplevelser kan det även ses som en 

fördel att ha ett mindre strukturerat tillvägagångssätt. Deltagaren är den egna 

experten på området, vilket gör att denne kan bidra till att forskaren fångar aspekter 

som denne själv inte har tänkt på (Bryman 2008:366). Genom att få lärarnas 

perspektiv har vi som socionomstudenter fått en inblick i hur lärare förhåller sig till 

stökigt elevbeteende i klassrumskontexten.  

Vi har utfört semistrukturerade intervjuer för att insamla vår empiri. En 

semistrukturerad intervju innebär att forskaren har en intervjuguide som har vissa 
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förutbestämda frågor. Intervjuguiden möjliggör flexibilitet för både respondenterna 

och forskaren, där respondenterna kan utveckla sina svar och forskaren har 

möjlighet att ställa följdfrågor (Bryman 2008:415). Ahrne och Eriksson – 

Zetterqvist (2011:46) skriver att det är en fördel att ha några givna frågor eller 

teman, vilket minskar risken för att samtalet stannar av eller att forskaren glömmer 

betydelsefulla frågor. Då det var första gången vi genomförde intervjuer till en C – 

uppsats anser vi att det har varit en fördel att ha en intervjuguide (se bilaga 2) som 

trygghet samt att den minskat risken för att vi skulle glömma något betydelsefullt. 

Först i intervjuguiden presenterades syftet med vår studie samt vilka etiska krav vi 

beaktade och därefter följde olika bakgrundsfrågor. För att utforma resterande 

frågor använde vi oss av våra frågeställningar som huvudrubriker. Syftet med 

frågorna i intervjuguiden var att besvara våra frågeställningar. Våra intervjuer 

varade alla i ungefär 45 minuter. Fördelar med en semistrukturerad intervju kan 

vara att den fångar människors tankar, känslor och hur de upplever saker och ting. 

Den tillåter även respondenten att berätta det som personen själv vill, vilket inger 

respekt. Nackdelar med en semistrukturerad intervju kan vara att respondenterna 

kan uttrycka en sak och sedan handla på ett annat sätt i vardagen (Ahrne & 

Eriksson – Zetterqvist 2011:56 – 57). Vi hade kunnat undersöka detta genom att 

utföra klassrumsobservationer, men det är något vi ej har haft möjlighet till på 

grund av etiska skäl (se rubriken ”Etiska övervägande” här nedan). Istället har vi 

försökt vara objektiva för de utsagor vi tagit del av och detta är något som vi även 

problematiserar i vår avslutande diskussion.  

I samband med våra intervjuer har vi även haft vinjetter som komplement till hur 

lärare förhåller sig till elever som de uppfattar som stökiga i klassrummet. 

Vinjettstudier innefattar korta historier som alla respondenter ska ta ställning till 

och är en passande metod för att se individers värderingar och handlingsval (Levin 

2008:136 – 137). Med hjälp av vinjetterna har vi haft möjlighet att få en inblick i 

hur lärare kan hantera situationer som innefattar elever som vi uppfattar som 

stökiga. Vår avsikt med vinjetterna var även att använda de som ett komplement till 

våra intervjufrågor för att se om svaren skilde sig eller överensstämde. Enligt oss 

finns det en risk att respondenternas svar blir vinklat utifrån vår definition av 

stökigt elevbeteende, eftersom det är vi som utformat vinjetterna. Dock är de 

granskade av två lärare som undervisar i årskurs 6 som inte deltagit som 
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respondenter, samt att vi har utgått från tidigare forskares (Algozzines et al. 2008; 

Colpin et al. 2010; Evaldssons 2005; Fields 2004; Samuelsson 2008) definitioner 

av uppfattat stökigt elevbeteende. Ytterligare en risk med vinjetter är enligt Levin 

(2008:151) att de illustrerar hypotetiska fall som respondenterna svarar på vilket i 

sig inte innebär att de handlar på samma sätt i verkligheten. I och med att vi även 

har intervjufrågor hoppas vi på att dessa risker har minskat men som nämnt ovan 

har vi försökt vara objektiva i förhållande till vår empiri.  

6.1 Transparens och trovärdighet  

Med transparens menas hur genomskinlig studien är, det vill säga hur pass bra 

läsarna av uppsatsen kan följa forskningsprocessen och ställa sig kritiska till det de 

läser. I uppsatsen är det viktigt att redogöra för styrkor och svagheter med studien, 

vilket visar på medvetenhet som därmed ökar uppsatsens trovärdighet (Ahrne & 

Svensson 2011:27). Det finns dock viss kritik gällande kvalitativ forskning och det 

är att den oftast brister gällande transparensen angående forskarnas 

tillvägagångssätt. Dessutom kan det även finnas svårigheter att utläsa vad som 

underbygger forskarens slutsatser. Detta kan förebyggas genom att forskaren 

utformar en förhållandevis detaljerad framställning av tillvägagångssätt av hur 

individerna för studien valts ut. Något annat som är vanligt förekommande är 

otydligheten angående hur analysen av empirin har genomförts (Bryman 

2008:370). För att motverka Brymans tes och öka uppsatsens trovärdighet, har vi i 

vår uppsats försökt vara så tydliga som möjligt gällande vårt tillvägagångssätt av 

hur vi har valt ut våra respondenter, fördelar och nackdelar med vårt metodval, hur 

vi kommer koda och analysera vår empiri samt vilken teori vi använder oss av.  

6.2 Generaliserbarhet 

Kvalitativa studier innehåller oftast få deltagare i en viss miljö, vilket inte gör det 

möjligt att generalisera forskarens slutsatser till andra områden. Detta eftersom 

undersökningspersonerna inte kan sägas vara representativa för en population, 

istället generaliseras resultaten till en teori. Generaliserbarheten av den kvalitativa 

studien bedöms utifrån kvalitén av de teoretiska slutsatser som skapas av den 

insamlade empirin (Bryman 2008:369). I uppsatsen har vi analyserat vår empiri 

utifrån begrepp från interaktionismen samt tidigare forskning. Genom att ha en 

utförlig beskrivning om hur studien har genomförts möjliggör det för läsaren att ta 
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ställning till huruvida studien är överförbar till liknande miljöer (Bryman 

2008:355). En svårighet med generaliserbarheten kan vidare vara det som Ahrne 

och Eriksson – Zetterqvist (2011:56 – 57) samt Bryman (2008:368) nämner, 

nämligen att vi är vårt eget verktyg när vi tolkar vår empiri. Det innebär enligt oss 

att det blir svårt för andra forskare att upprepa vår studie, då vi alla har olika 

förståelsehorisonter. Vårt syfte med studien är dock inte att bidra till ett 

generaliserbart resultat utan vi vill snarare belysa en variation av verkligheten. 

6.3 Pålitlighet 

Pålitlighet innebär att läsaren ska kunna granska studien för att undersöka det 

forskaren faktiskt undersökt. För att läsaren ska kunna göra detta måste forskaren 

presentera hur denne gått tillväga under studiens gång (Bryman 2008:355). Viktiga 

aspekter under vår studie är vilka verktyg vi tagit hjälp av för att utföra våra 

intervjuer som till exempel intervjuguide, diktafon och fältanteckningar. 

Pålitligheten vid analysen av empirin ökar även om vi båda genomför kodningarna 

och om vi då kommer fram till samma saker. Genom att läsaren kan granska hur 

och med vilka redskap vi kommit fram till våra resultat samt analys, kan läsaren 

själv ta ställning till hur pålitlig vår studie är. 

 Vi valde att inte delge intervjufrågorna samt vinjetterna till respondenterna i 

förväg, detta för att undvika att de skulle diskutera dessa med andra. Innan vi hade 

våra intervjuer lät vi två utomstående lärare läsa igenom intervjuguiden och 

vinjettfrågorna för att höra deras åsikter om dessa. En av oss kände den ena läraren 

sedan tidigare och efter en förfrågan om att läsa igenom våra dokument, sändes de 

över via mail. Denne lärare läste sedan igenom dem med en kollega. På så sätt 

ökade sannolikheten för att de frågor och vinjetter som vi använt oss av uppfattas 

på det sätt som vi tänkt. Vi ville även veta om våra vinjettfrågor ansågs som 

verklighetstrogna, vilket de gjorde enligt de två lärarna. 

Under intervjuerna har vi använt oss av fältanteckningar och en diktafon för att öka 

studiens pålitlighet. Anledningen till att vi använt oss av fältanteckningar är att de 

har varit bra att ha till hands då det ibland varit svårt att höra vad respondenterna 

sagt i inspelningarna. Att ha fältanteckningar är även en stor fördel om diktafonen 

vid något tillfälle inte skulle ha fungerat, vilket dock aldrig hände oss. Bryman 

(2008: 397;420; 428) menar att fördelarna med att använda en diktafon är att 
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forskaren får med allt som respondenterna säger. Forskaren blir även mer lyhörd 

och kan följa upp intressanta teman som respondenten tar upp under intervjun. Om 

vi endast hade använt oss av fältanteckningar anser vi att vi hade missat vissa 

detaljer av utsagorna och vi hade aldrig kunnat koda på samma sätt som vi nu haft 

möjlighet till. Vi använde oss därför av båda verktygen. 

6.4 Urval 

Den urvalsmetod vi har valt att använda oss av är målstyrt urval, vilket innebär att 

forskarna med koppling till studiens frågeställningar i förväg har valt ut vilka som 

ska intervjuas (Bryman 2008:345;350). Syfte med att vi valde att inrikta oss på 

lärare inom endast en årskurs, var för att vi skulle kunna bemästra allt det 

materialet som intervjuerna skulle generera. Ytterligare en anledning var för att vi 

inte har lyckats finna forskning inom området som endast berör årskurs 6. Därav 

ansåg vi att det kunde vara intressant att betrakta denna årskurs.  

I val av intervjupersoner har vi valt att intervjua de lärare för årskurs 6 som 

spenderar mest tid med eleverna eftersom de förmodligen har en regelbunden 

kontakt. När det gäller val av intervjupersoner kan det, enligt Ahrne och Eriksson – 

Zetterqvist (2011:43), vara av vikt att belysa positioner, kön, ålder och 

anställningstidens påverkan av utsagorna. Vi har dock inte tagit hänsyn till 

ovanstående aspekter. På så sätt innefattar inte vår studie förklaringar till varför 

lärare förhåller sig så som de gör. Vi har istället syftat till att erhålla en förståelse 

för hur lärare kan förhålla sig till stökigt elevbeteende.  

Vi valde från början att avgränsa oss till X-kommun i nordvästra Skåne, vilken låg 

nära till hands. Anledningen till att vi inte valde skolor i olika kommuner var för att 

detta inte är relevant för det vi vill undersöka. Vår avsikt har varit att inhämta en 

förståelse om hur det kan vara och inte jämföra skillnader i olika kommuner. 

Aspers (2007:97) anser att forskaren kan använda sig av betydelsefulla personer 

som besitter kunskap om fältet och dess aktörer, för att nå ut till respondenterna. 

Utifrån detta uppfattar vi rektorerna som nyckelpersoner som har information om 

vem som arbetar på skolorna. Vi skickade därför ut ett mail (se bilaga 1) till 

rektorerna för samtliga grundskolor i X-kommun, totalt 24 skolor. Enligt Ahrne 

och Eriksson – Zetterqvist (2011:42) finns det en nackdel med att be någon från 

ledning att välja ut personer som kan tänkas ställa upp på intervju. Nackdelen är att 
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rektorn väljer ut personer som denne tror kan framställa skolan ur positiva ordalag. 

När vi genomfört våra intervjuer har respondenterna både kunnat ta fram skolornas 

resurser och brister. Det kan tyda på att valet av rektor som nyckelperson inte har 

haft stor betydelse för respondenternas utsagor. De grundskolor vi kontaktade 

omfattade både kommunala samt privata grundskolor. Vi kontaktade dock inte de 

skolor som inte hade någon mailadress, de som hade en neuropsykiatrisk inriktning 

eller de så kallade resursskolorna. Anledningen till detta var för att vi har velat 

undersöka klassrumskontexter, som innefattar alla olika individer för att kunna 

undersöka lärares agerande gentemot stökiga elever. Vi trodde även att 24 

grundskolor skulle räcka för att få tag i tillräckligt många respondenter. Redan vid 

sex respondenter anser Ahrne och Eriksson – Zetterqvist (2011:44) att det är 

möjligt att ha insamlat empiri som inte tvunget är beroende av respondenternas 

personliga uppfattningar, utan kan säga något om ett visst fenomen. Samtidigt 

menar författarna att det är svårt att veta hur många intervjuer som krävs för att 

empirin ska kunna användas för att besvara studiens frågeställningar. Bryman 

(2008:436) utvecklar detta och menar att det är svårt inom kvalitativa studier att 

veta hur många respondenter som ska delta för att mättnad ska uppnås. Vi är 

medvetna om att vi inte hunnit uppnå mättnad, då Ahrne och Eriksson – Zetterqvist 

(2011:44) menar att det krävs mellan 15 – 20 intervjuer för att mättnad ska uppnås. 

Vidare skriver Bryman (2008:191) att tid och pengar påverkar hur många 

respondenter som ingår i urvalet. I vårt fall har vi haft en begränsad tid och 

tillgänglighet till respondenter, vilket gjort att vi har nöjt oss med åtta stycken. När 

det endast var fyra lärare från X – kommun som kunde medverka på intervjuer, 

valde vi att maila ut på samma sätt som förut till ytterligare fyra kommuner i 

nordvästra Skåne. Anledningen till att vi valde dessa kommuner var på grund av att 

de var närbelägna X – kommun. Totalt mailade vi 92 skolor och detta ledde till att 

vi fick tag på fyra lärare till i tre nya kommuner. Av de lärare som visade intresse 

men inte återkom med något besked om när de kunde delta, valde vi att kontakta 

via telefon. Två av våra respondenter är rektorer, där den ena även är lärare för 

årskurs 6 och den andre är specialpedagog för årskurs 6. Vi är medvetna om att 

rektorernas position kan ha påverkat hur de valt att svara under intervjuerna, 

exempelvis att de vill framställa skolan på ett fördelaktigt sätt. Detta är dock inget 

vi märkt, utan vår uppfattning är att eftersom även de har en nära kontakt med 
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eleverna i årskurs 6 så har de bidragit med ett vidare perspektiv till vår 

undersökning.  

Som tidigare nämnts har totalt åtta respondenter deltagit i vår undersökning, varav 

sju intervjuer har ägt rum. På en skola deltog två respondenter under samma 

intervju, där den ena var lärare och den andra rektor samt specialpedagog. 

Nackdelen med detta kan ha varit att personerna påverkats av varandra och därför 

inte svarat på samma sätt som de skulle ha gjort vid enskilda intervjuer. 

Anledningen till att vi ändå valde att genomföra intervjun var för att vi inte ville gå 

miste om en respondents synsätt. Under intervjuns gång kunde vi inte uppfatta att 

rektorns närvaro påverkade nämnvärt. De båda respondenterna kunde ha skilda 

åsikter och upplägget under intervjun blev att rektorn/specialpedagogen oftast 

svarade på frågorna efter att läraren hade svarat. 

6.5 Analysmetod 

6.5.1 Transkribering 

Under alla intervjutillfällena har diktafon godkänts och därmed även använts. 

Aspers (2007:156;158) poängterar vikten av att transkribera snarast efter intervjun, 

detta för att även få med observationer. Han rekommenderar att forskaren 

transkriberar under studiens gång för att binda samman teori och empiri. I vår 

forskningsprocess har vi följt ovanstående råd för att inte riskera att viktiga teman 

eller värdefull information förloras.  

Målet med vår transkribering var att få en översikt över vår empiri för att sedan 

kunna koda materialet. Vi var ute efter vad respondenterna berättar och inte hur, 

därför valde vi att korrigera felsägningar och hummanden. Detta gjorde vi även 

med tanke på att vi inte ville att våra respondenter skulle framställas i sämre dager.  

6.5.2 Kodning   

Efter att vi transkriberat samtliga intervjuer kodade vi dem i Microsoft Word efter 

olika koder. I kodningen har vi utgått ifrån koder som vi finner relevanta utifrån 

våra frågeställningar. Dessa var: definition av stökigt beteende, stöd, kunskapskrav, 

norm, normbrott, relationskompetens, närhet och distans gällande relationerna, 

rollövertagande och den generaliserade andre. Anledningen till att vi valde dessa 

koder var för att de utgjorde teman i intervjuerna samt att de överensstämde med 

syfte och frågeställningar.  
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Enligt Aspers (2007:167 – 168) är koder entydiga och genom dem kan forskaren ge 

den insamlande empirin en struktur. Varje kod står för något specifikt samtidigt 

som de är tillräckliga för att kunna inbegripa empirin. Till den enskilda koden 

inkluderas en kodanvisning som definierar kodens innebörd samtidigt som den 

fungerar som riktlinjer för kodningen av empirin. Koderna kan ha en induktiv form 

och innefatta forskarens uppfattning av det empiriska fältet. Samtidigt kan även 

koderna ha en mer deduktiv form, vilket innebär att teoretiska begrepp används för 

att skapa koder för fältet.   

Aspers (2007:172) skriver samtidigt att koderna ger möjlighet till olika 

infallsvinklar och att de utgör länkar mellan koder. Det får dock inte glömmas att 

kodschemat som skapas är under ständig förändring och att koderna ingår i en 

induktiv process. I början av bearbetningsprocessen kan det vara bra att koda mer 

induktivt för att möjliggöra att olika perspektiv på empirin kommer fram. När vi 

har kodat vårt material har våra koder skapats under tiden som vi bearbetade vår 

empiri, vilket kan tolkas som ett induktivt tillvägagångssätt. Vi anser att genom 

detta tillvägagångssätt har vi fått en bättre bild av vad vår empiri vill uttrycka (dock 

med oss själva som tolkningsverktyg) och på så vis fått fram kärnan i empirin. Det 

har även gett oss en inblick över teman utifrån ett teoretiskt perspektiv.  

Tidigare nämnt har vi använt oss av datorprogrammet Microsoft Word för att koda 

vår empiri. Vi använde oss av de möjligheter som programmet har att erbjuda med 

färgkoder.  Det finns en del fördelar gällande att använda datorprogram vid 

kodning. En fördel är att det blir lättare att hantera stora material och det blir 

mindre tidskrävande. Det är även lättare att kombinera två olika empiriska material 

och om koderna skulle behövas ändras är det lätt åtgärdat genom datorprogram. 

Genom datorprogram möjliggörs sökning av specifik kodning av ord samt att det 

går att urskilja hur mycket av materialet som har en viss kod (Aspers 2007:188). 

Ovanstående fördelar visar att datorprogram var den metod som lämpade sig bäst 

för vår studie, eftersom vi utfört transkribering som genererat mycket material.  

6.5.3 Tankegångar angående analysen 

Något som Bryman (2008:526 – 528) poängterar är att det kan finnas en risk att 

forskaren tappar kontexten kring det som respondenterna sagt. En ytterligare risk är 

att forskaren förvränger utsagorna, samtidigt måste forskaren relatera resultaten till 
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teori. Vi samtycker med Bryman och menar att det är viktigt att kunna analysera 

utsagorna och inte endast återge citat. Hade vi endast presenterat citat finns det 

dock möjlighet för den enskilde att tolka resultaten, men genom att vi analyserar 

materialet kan vi eventuellt bidra med nya tankar.  

6.6 Arbetsfördelning 

Vi har båda deltagit under alla intervjuer och hållit i tre eller fyra intervjuer var. 

När den ena har intervjuat har den andra fört fältanteckningar. Fördelen med att vi 

varit två under intervjuerna är att vi i efterhand har kunnat jämföra våra 

uppfattningar. En nackdel med att vara två närvarande intervjuare anser vi har varit 

att lärarna eventuellt har hamnat i en utsatt position, då vi varit i överläge i alla 

intervjuer utom en. Det är en faktor som varit svår att åtgärda då vi menar att 

fördelen har övervägt nackdelen. Samtidigt upplevde vi inte att det hindrade 

respondenterna i deras uttalande då vi uppfattade att de samtalade fritt. Vi har delat 

upp transkriberingen med tanke på begränsad tid. Vi delade även upp kodningen 

efter att ha kommit överrens om vilka koder vi skulle koda efter för att sedan 

sammanställa det tillsammans. Vid insamlingen av vårt material har vi sökt enskilt 

men sedan diskuterat vilka källor som varit relevanta för vår uppsats. Under 

arbetets gång har vi sedan skrivit det mesta gemensamt, vissa delar har vi skrivit 

enskilt och dessa har sedan redigerats gemensamt. Till slut sammanställde vi allt 

tillsammans för att arbetet skulle bli komplett. 

6.7 Etiska överväganden 

Inför ett forskningsprojekt bör man som forskare noga tänka över vilken betydelse 

ens forskning kan få för de människor som berörs. Forskning är nödvändigt för 

samhällets utveckling, men dess positiva konsekvenser ska alltid vägas mot 

eventuella negativa konsekvenser för de individer som deltar i en undersökning. 

Individskyddskravet finns för att skydda undersökningsdeltagare mot fysisk och 

psykisk skada och kan delas upp i fyra olika krav (Vetenskapsrådet 2009:5 – 6).  

Det första kravet är informationskravet och det innebär att alla respondenterna ska 

informeras om studiens syfte och att det är frivilligt att delta. Alla berörda har även 

rätt att när som avbryta sin medverkan i undersökningen (Vetenskapsrådet 2009:7). 

I vår studie har vi tagit hänsyn till informationskravet genom att i förväg skickat ut 

ett mail som beskriver studiens syfte och att den är frivillig. I samband med 
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intervjuerna har vi även att upprepat samma information. Enligt Vetenskapsrådet 

(2009:9) måste forskaren även ha ett samtycke från de individer som ska delta i 

studien. Vi anser att vi genom respons på mail och i samband med intervjuerna har 

fått deltagarnas samtycke till att medverka i studien. Konfidentialitetskravet 

innebär att det inte ska vara möjligt för utomstående att kunna identifiera någon 

som har deltagit i studien (Vetenskapsrådet 2009:12). Med hänsyn till detta krav 

behandlas alla berörda kommuner, skolor och personer anonymt i studien. När 

uppsatsen är publicerad kommer vi även radera allt material som går att härleda till 

dem som har deltagit i studien. På så sätt tar vi likaså hänsyn till Nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2009:14), som innebär att de uppgifter som samlats in från 

undersökningsdeltagarna endast får användas i forskningsändamål.  

Levin (2008:35 – 36) berör vikten av att som forskare ha en etisk medvetenhet vid 

intervjuer och observationer, då den socialvetenskapliga forskningen ofta studerar 

personer i utsatta positioner. Observationer hade kunnat vara ett bra komplement 

till våra intervjuer, då vi hade kunnat jämföra om det som lärarna nämnt i 

intervjuerna överensstämmer med våra tolkningar av deras agerande. Det hade 

även varit intressant att få med barnens perspektiv i vår studie genom observationer 

och intervjuer. Vi har dock valt bort barnens perspektiv på grund av att eleverna 

enligt vår uppfattning är en utsatt grupp. Det är inte heller etiskt försvarbart då 

eventuell skada för eleverna inte går att uppväga mot nyttan av vår C-uppsats.  

6.8 Litteratursökning 

På LIBRIS, Sveriges nationella databas, har vi letat efter avhandlingar som berör 

vårt ämne. Där har vi hittat en avhandling skriven av Samuelsson (2008) som 

bygger på observationer som har gjorts på tre skolor i tre olika klasser för årskurs 

sju. Vidare hittade vi en avhandling av Bartholdsson (2007) som syftar till att 

undersöka de föreställningar som finns om normalitet inom skolan och vad det i 

praktiken resulterar i. I den tredje avhandling som presenteras har Thornberg 

(2006) genom fältstudier i klasser från förskolan upp till femman undersökt hur den 

moraliska påverkan fungerar i integrationen mellan elev och lärare. Han har likaså 

studerat värdepedagogiken som sker i detta samspel. Vi fann även en avhandling av 

Isaksson (2009) i vilken han har intervjuat elever och studerat elevers 

åtgärdsprogram i årskurserna 3, 6 och 9. 
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För att finna vetenskapliga artiklar samt andra studier sökte vi i databasen 

LUBsearch. Där fann vi en studie skriven av Evaldsson (2005) som berör hur lärare 

upprätthåller ordningen i klassrummet och hur barn som bryter mot ordningen 

agerar. En australiensk artikel (Fields 2004) har studerat interaktionen mellan lärare 

och elever som de uppfattar som trotsiga. Studien har genomförts genom intervjuer 

med lärare i förskolan samt mellanstadiet.  I en artikel från Belgien har Colpin et al. 

(2010) utfört klassrumsobservationer i andra och tredje klass för att undersöka hur 

lärares förhållningssätt påverkar elevers stökiga beteende. I USA har Algozzine et 

al. (2008) utvärderat varför och hur ofta elever i grundskolan blir hänvisade till 

rektorn.  

På skolverkets hemsida fann vi att Skolverket (2008) har gett ut en 

kunskapsöversikt vid namn Särskilt stöd i grundskolan, En sammanställning av 

senare års forskning och utvärdering som presenterar vad forskningen visar 

gällande särskilt stöd för elever i grundskolan. Översikten bygger på rapporter som 

Skolverket och Myndigheten för skolutveckling gett ut från år 2000 samt 

avhandlingar från 2006 – 2008. Kunskapsöversikten reviderades även år 2011, då 

skrevs ett nytt avsnitt angående de nya bestämmelserna i den nya skollagen, 

skolförordningen och läroplanen.  

Majoriteten av den litteratur som presenteras här ovan inbegriper inte årskurs 6. I 

vår litteratursökning har vi inte hittat forskning som specifikt berör årskurs 6 utan 

vi har därför inhämtat litteratur som omfattar närliggande årskurser. Trots 

åldersskillnad framstår det inte i litteraturen sinsemellan, enligt oss, någon 

betydande skillnad angående vad som definieras som stökigt beteende och hur 

elevbeteendet korrigeras.  

På LIBRIS och LUBsearch har vi använt följande sökord: ”stökiga elever”, 

”störande elever”, ”elevbeteende”, ”klassrumsbeteende”, ”classroom behaviour”, 

”classroom discipline”, ”classroom management”, ”disruptive classroom 

behavior”. 
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7 Resultat och Analys 

Vi inleder vår analys med att namnge respondenterna för att underlätta läsningen, 

deras namn är fingerade samt oberoende av genus. I vår analys har vi valt att 

presentera exempel som vi finner representativa för uppsatsens frågeställningar 

samt respondenternas utsagor. Vi har valt att analysera intervjufrågor och 

vinjetter tillsammans eftersom vi anser att de kompletterar varandra. Angående 

intervjufrågorna och vinjetterna har vi inte kunnat urskilja några skillnader 

gällande respondenternas utsagor. För att besvara våra frågeställningar kommer 

vi analysera vår empiri utifrån ett interaktionistiskt perspektiv.  Detta gör vi genom 

att använda oss av begreppen normer och normbrott, relationskomptens, närhet 

och distans, rollövertagande samt den generaliserade andre. För att fördjupa vår 

analys kommer vi även använda oss av tidigare forskning samt forskning från 

Skolverket (2008) och av Isaksson (2009). 

7.1 Respondenterna  

Alex, Bea, Cilla, Dan, Emil, Frida, Filip och Hanna  

7.2 Definition av elevbeteende som uppfattas som stökigt 

Tidigare har det definierats vad vi samt tidigare forskning anser vara ett stökigt 

beteende hos elever. I följande stycke presenteras vad respondenterna uppfattar 

som stökigt elevbeteende. Respondenternas utsagor angående detta jämförs med 

definitioner från tidigare forskning samt betraktas utifrån Aspelins begrepp norm 

och normbrott. Detta görs för att urskilja samband och skillnader dem emellan.  

Alex anser att stökigt elevbeteende är när en elev stör de som studerar på ett eller 

annat sätt. Detta är något som de flesta av respondenterna är eniga om, alla utom 

Cilla nämner detta. Alex och Hanna anser att en elev kan störa de andra eleverna 

exempelvis när de sitter och läser. Om en elev stör en annan som valt att läsa tyst, 

menar Hanna att hon hade valt att säga till eleven som stör att inte göra det. Hannas 

utsaga påvisar att hon uppmärksammar den norm som eleven bryter mot i den 

nämnda situationen, vilket vi kan styrka utifrån Aspelin (2003:83–84). Uttalandet 

går även att tolka som att det är ett sätt att fostra eleven till vad som är okej att göra 

och inte. Utifrån Hannas utsaga om hur hon hade valt agera gör hon i den 

situationen eleven medveten om hur denne får lov att uppträda i relation till andra. 
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Detta överensstämmer med Bartholdssons (2007:202) tankar angående den 

normaliseringsprocess som elever genomgår i skolan.  

Exempel på beteende som kan störa de som studerar sker, enligt Alex och Bea, 

genom att eleven/eleverna kastar saker. Ytterligare ett exempel, vilket Alex, Bea, 

Filip och Frida ger, är om eleven inte kan sitta stilla. Dock tillägger Frida och Filip 

att detta kan störa klasskamraterna om undervisningen kräver av eleven att denne 

ska sitta stilla. Vidare anser Alex att eleven kan störa klasskamraterna genom att ge 

ljud ifrån sig på olika sätt. Exempel på detta kan vara att eleven/eleverna uttrycker 

högljudda kommenterarer, pratar samt kastar saker. I likhet med ovanstående 

nämner både Samuelsson (2008), Evaldsson (2005) och Colpin et al. (2010)  att 

prat utan tillåtelse samt att inte sitta på sin plats är beteende som lärare i deras 

studier uppfattar som stökigt. Detta tyder på att lärare både i Sverige och 

internationellt uppfattar liknande elevbeteende som stökigt. Hanna anser dock att 

det inte finns någon elev som egentligen är stökig, utan det handlar om elever som 

inte fått sina behov tillgodosedda och på så sätt ger utlopp för detta. Frida uttryckte 

sig även på följande sätt ”Stökigt, det ordet är svårdefinierat. Jag kan uppleva att en 

elev är stökig medan du kan tycka att den eleven inte är stökig överhuvudtaget.” 

Citatet problematiserar begreppet stökiga elever ytterligare. Detta påvisar 

komplexiteten att definiera och undersöka elevers stökiga beteende då det kan 

uppfattas på olika sätt.  

Alex anser att beteende som att trumma med pennan generellt kan vara störande. 

Angående detta beteende anser Hanna dock att det finns elever som har ”den 

problematiken att de måste ha något i handen och då byter jag bara ut pennan mot 

ett suddgummi”. När elever exempelvis ”kastar suddgummi eller bara pratar hela 

tiden eller går omkring i klassrummet” stör detta undervisningen, enligt Alex. Om 

elever stör undervisningen anser Dan och Cilla att detta är ett stökigt beteende. 

Cilla tillägger att alla elever någon gång ibland kan störa undervisningen och för att 

det ska vara ett stökigt beteende ska eleven ständigt störa undervisningstillfällena. 

Exempel på stökigt beteende under lektionstid kan enligt henne vara att ”prata rakt 

ut, reser sig upp eller börjar hålla på med något annat som stör”. 

Ytterligare beteende som kan vara av störande karaktär är om läraren uppfattar att 

eleven/eleverna genom viskningar stör de övriga eleverna, vilket både Alex och 
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Hanna anser. Alex tillägger att detta beteende även kan störa honom som lärare. 

Angående elever som viskar till varandra uppfattar Cilla, generellt sett, att det är 

okej så länge de viskar lite och att det inte stör. Beteendet är inte okej om hon 

märker att de inte lyssnar eller är psykiskt närvarande. Även om beteendet inte är 

speciellt störande så går eleverna miste om ”det de borde vara delaktiga i”. Hon 

anser att de som viskar är medvetna om att det inte är ett okej beteende.  

Ett beteende som varken Bea, Filip eller Cilla anser är acceptabelt är att hota 

läraren. Bea hade varit med om en situation där hon och hennes familj blev hotade, 

vilket hon ansåg var ett beteende som inte är okej. Hon nämnde dock ej om det var 

årskurs 6.  Enligt Filip är det väldigt allvarligt att hota en lärare likt i vinjettfråga 

”Hotfull situation”. Utifrån Aspelin (2003: 83 – 84) så kan Beas, Filips och Cillas 

utsagor angående hot tolkas som ett normbrott då eleven bryter mot det som är 

normativt beteende för klassen. Filip upplever att han själv inte har varit med om 

att elever i årskurs 6 har varit ansvariga för hotfulla situationer. Hotfullt beteende 

kan även inbegripas i Thornbergs (2006:111) relationella regler, eftersom de 

innebär att du inte får skada någon annan. Det är endast Algozzin et al.(2008) bland 

våra källor som nämner slagsmål som stökigt beteende, i artikeln poängteras det 

dock att elever som hotar någon är sällsynt. Enligt Frida kan en stökig elev vara 

någon som har svårigheter att finna arbetsro, vilket även Filip instämmer med. Han 

tillägger att det kan vara en elev som stör sig själv, vilket eleven inte behöver vara 

medveten om att denne gör. 

Utifrån alla de ovanstående exempelen, ur delkapitel 7.2, kan de med hjälp av 

Aspelin (2003:83 – 84) förstås som normbrytande beteende. Det är beteende som 

lärarna själva har uppfattat och uttryckt som stökigt elevbeteende, det vill säga 

beteende som inte är okej i undervisningssituationen. Genom att lärarna har uttryck 

vad som är normbrytande beteende ger det oss en förståelse för vad som är 

accepterat beteende i klassrumsmiljön. Uttryckt annorlunda utifrån Aspelin 

(2003:83–84), vad som anses som normativt beteende för det nämnda 

sammanhanget.  

7.3 Lärares förhållningssätt 

För att kunna besvara frågeställning 2 kommer vi analysera hur lärare agerar i 

olika situationer. Vi kommer betrakta respondenternas utsagor med hjälp av de 
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teoretiska begreppen; relationskomptens, närhet och distans, rollövertagande samt 

den generaliserade andre. 

7.3.1 Relationskompetens 

När lärarna yttrar sig angående hur de agerar använder alla respondenter Juul och 

Jensens (2003:124–125) begrepp relationskomptens någon gång, vissa mer än 

andra. Utifrån intervjun med Emil går det att tolka att han använde 

relationskompetens endast vid enstaka fall. Följande citat är ett exempel på när 

Emil använder termen: 

… det är ju viktigt att påminna sig själv om att vissa elever kan 

uppfattas som stökiga och vet man då anledningen till varför de 

är det så är det lättare att ha större acceptans för att det är så, än 

om man inte vet varför han eller hon är stökig (Emil).  

Ovanstående citat påvisar att Emil är medveten om vikten av att se till den enskilda 

individens behov och med denna medvetenhet anser han att det finns större 

möjlighet att kunna anpassa det egna beteendet. Fridas och Cillas utsagor kan 

demonstrera Juul och Jensens (2003:124–125) begrepp relationskompetens, 

exempelvis när de uttryckte en nyfikenhet av att veta anledningen till varför en elev 

ritar. Cilla berättade att hon i vanliga fall hade bett eleven att sluta rita på en lektion 

där syftet är att eleven ska lära sig engelska. Frida nämnde att hon hade försökt 

motivera eleven till att påbörja uppgiften. Hon är dock medveten om att vissa 

elever är i behov av att rita för att sedan komma igång med uppgiften och det är 

därför inte förbjudet att rita, men det ska leda till något. Cilla uttryckte sig 

liknande, om det hade varit en elev som eventuellt är väldigt trött hade hon agerat 

annorlunda än vad hon brukar. Hon hade låtit eleven rita, men poängterar att det är 

viktigt att fråga sig för om anledningen till varför eleven ritar. Utifrån detta går det 

att tolka att både Cilla och Frida ser till den enskilda eleven och anpassar sitt 

förhållningssätt utefter elevens behov i situationen. 

Ur Filips utsagor kan vi även finna att han använder sig av vad Juul och Jensen 

(2003:124–125) benämner som relationskompetens. Exempelvis anpassar han sitt 

tillvägagångssätt att tillrättavisa stökiga elever genom att använda det som fungerar 

bäst för den enskilda individen för att denne inte ska ”tappa ansiktet”. Han frågar 

eleven hur han på bästa sätt kan påminna denne om vad som är korrekt agerande i 
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situationer. Han tillägger att det alltid handlar om att bemöta beroende på situation 

och individ.  

7.3.2 Närhet och distans  

Samtidigt som alla våra respondenters utsagor kan ses som relationskompetens går 

några av deras yttranden, angående hur de agerar, att analyseras som uttalanden om 

Aspelins (2003:41) begrepp närhet och distans. Alla våra respondenters uttalande 

kan tolkas som yttrande om att graden av närhet och distans i relationerna kan 

ändras. Cilla anser att skolan har ett väldigt nära förhållande till deras elever, vilket 

gör att lärarna kan samtala med dem. Det nära förhållandet har skapats genom att 

hon har varit klasslärare under ett antal år och det finns även en trygghet i klassen. 

Utifrån Cillas yttrande och Aspelin (2003:41) kan vi urskilja att graden av närhet 

ökar genom åren. Även Emil, Hanna, Frida och Filip uttalar sig om att graden av 

närhet ökar under tiden. Enligt Frida har hon lärt känna eleverna bättre när klassen 

var iväg på en skidvecka tillsammans. Filip anser att i början när han håller på att 

lära känna eleven använder han sig av intuition eller erfarenhet när han ska 

tillrättavisa eleven. Efter ett tag när Filip har lärt känna eleven gör han 

överenskommelser med denne om hur han ska tillrättavisa eleven. Filips nämnda 

agerande då han kommer överrens med eleven om hur han ska tillrättavisa denne 

går att härleda till Thornbergs (2006:135–159) strategi förhandling. Detta eftersom 

Filip och eleven tillsammans kommer överrens om vad som ska gälla. 

Även om Aspelin (2003:41) nämner att lärar-elev-relationen inte behöver 

kännetecknas av hög grad av närhet, poängterar Hanna, Bea, Frida och Filip vikten 

av närhet i relationerna. Hanna poängterar bland annat vikten av ett nära samarbete 

med både elever och föräldrar, som möjliggör för parterna att komma till varandra 

om det skulle vara något. Bea anser att en ”kärvänlig relation” mellan lärare och 

elev minskar det utåtagerande beteendet, vilket kan tolkas som att det är viktigt 

med närhet i relationen för att beteendet ska minska. Både Filip och Frida anser att 

det är viktigt ha en kännedom om eleven, vilket påverkar lärarnas agerande.  

Respondenternas utsagor skildrar även hur graden av distans och närhet kan skifta 

från gång till gång. Bea berättade om en relation till en elev där de båda parterna 

aldrig brukade vara ovänner. Vid ett tillfälle hade denne eleven på sig skorna 

inomhus, vilket eleverna inte får. Bea hade redan sagt till eleven en gång, men 
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denne försökte smita undan. Hon sa då till på skarpen: ”Stopp! Nu går du tillbaka 

och så tar du av skorna”. Detta gjorde att eleven blev väldigt arg. Bea ville varken 

att hon eller eleven skulle vara arga när de gick hem. Hon valde därför att söka upp 

eleven senare och diskutera det som hände. Det slutade med att båda förlät 

varandra. Utifrån Aspelin (2003:40–41) kan Beas relation till eleven, innan 

situationen, betraktas som att den hade en viss mängd närhet. När situationen 

inträffar blir det mer distans i relationen och till slut återgår närheten igen när de 

hade diskuterat vad som hände och förlåtit varandra. Alex berättar att han ibland 

försöker undvika konflikter eftersom de är jobbiga samt ”sitter kvar i systemet i 

dagar” efteråt. Utifrån Aspelin (2003:41) kan Alexs yttrande tolkas som en 

medvetenhet om att konflikter kan öka graden av distans i relationen. Vidare anser 

dock Alex att konflikter även kan föra honom och eleven närmare samt ökat 

förståelse för varandra.  

7.3.3 Rollövertagande och den generaliserade andre 

Utifrån våra respondenters utsagor kan vi urskilja att de flesta någon gång använder 

rollövertagande samt den generaliserade andre i de yttrande som handlar om lärares 

agerande. Dock olika mycket och ofta. Fem stycken av respondenternas uttalanden 

går att härleda till den generaliserade andre, medan det går att urskilja att alla 

respondenter någon gång uttrycker att de använder sig av rollövertagande. Här 

nedan kommer vi ge lite olika exempel på detta. 

Några av Cillas yttranden tyder på att hon övertar elevers medvetande genom att 

reflektera över hur individer med olika förutsättningar kan reagera på hennes olika 

sätt att agera. När elever uppvisar, vad hon uppfattar som stökigt beteende, brukar 

hon först säga ifrån försiktigt för att sedan, vid behov, vara skarpare i tonen. Cilla 

beskriver olika situationer som att: 

 … för en del barn spelar det ingen roll vad man gör. De 

återkommer i alla fall. Det är deras personlighet, de kan kanske 

inte vara stilla… en elev med ADHD hjälper det till exempel inte 

att tjata på, de har inte förmågan helt enkelt. Men om de stör bara 

för att de tycker det är tråkigt brukar det hjälpa (Cilla).  

Cilla reflekterar även över hur omgivningen kan påverka eleven utifrån dennes 

medvetande. Hon anser att barn vill tillhöra gruppen och att förr kunde det värsta 
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straffet vara att lämna gruppen. Enligt Cilla händer det väldigt sällan att hon 

behöver utvisa elever ur klassrummet. Om hon dock behöver det, kan det senare 

räcka att fråga om eleven är i behov av att lämna klassrummet igen för att denne 

ska uppföra sig. Utifrån detta reflekterar Cilla dels över hur elever kan reagera på 

hennes handlingssätt och dels över hur viktigt det är att tillhöra gruppen och den 

omgivningen denne befinner sig i. Detta demonstrerar att Cilla övertar elevers 

medvetande och hon reflektera även över hur hon hade agerat i situationer där 

elever uppvisar stökigt beteende. Annorlunda uttryckt utifrån Aspelin (2003:35) 

övertar hon elevers roller.  

I den presenterade vinjettsituation ”Motsätter sig det läraren vill att eleverna ska 

göra” hade Frida valt att prata med eleven om syftet med lektionen samt försökt 

motivera eleven. För henne är det av vikt att eleverna uträttar något på lektionen.  

Dock är hon medveten om att en del elever är i behov av att rita eller tänka på annat 

för att kunna arbeta. Utifrån Fridas utsaga kan vi urskilja att hon använder sig av 

elevens perspektiv. Detta gör hon genom att förstå elevens agerande utifrån 

omgivningens påverkan samt hennes eget agerande i situationerna. Därefter 

anpassar hon sitt agerande utifrån detta. Annorlunda uttryckt har hon använt sig av 

Aspelins (2003:35) rollövertagande. Likt Frida berättade Filip att han inte hade valt 

att vara allt för hård eftersom det kan finnas en anledning bakom elevens agerande. 

Enligt Filip är det viktigt att förutsätta att elever gör det de kan göra. Vidare anser 

Filip att: 

Om man utgår från det så får man tänka på varför gör inte eleven 

det, vad är det som händer, vad är det som är svårt, har jag varit 

otydlig, kan eleven inte det för att den inte har kunskaperna fast 

jag trodde det, har jag gjort någon fel bedömning? (Filip).  

Utifrån Aspelin (2003:35) reflekterar Filip i denna sistnämnda reflektion både över 

hur han själv har handlat för att påverka eleven till dennes agerande samt att han 

betraktar omgivningens påverkan på eleven. Filip reflekterar även över hur han ska 

agera härnäst, vilket demonstrerar Aspelins (ibid.) rollövertagande. Filip gör detta 

genom att uttrycka att det är viktigt att möta eleven i situationen och ha lite 

tålamod, eftersom eleven kan känna sig pressad på grund av att eleven inte gjort det 

denne skulle. Han tar även in omgivningens påverkan på eleven genom sin insikt 
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av vikten att prata med eleven enskilt. Om det skulle behövas tar han även in 

eventuell information från föräldrar för att belysa aspekter på vad som kan påverka 

elevens agerande.  

Varken Bea eller Hanna utför sina undervisningar likt vinjettfrågan ”Motsätter sig 

det läraren vill att eleverna ska göra”. De uttrycker en förståelse för att eleverna 

inte vill utföra det läraren vill att de ska göra i denna situation. Hanna berättar att 

hon inte använder läroböcker vid hennes lektioner och även Bea menar att de inte 

slaviskt använder läroböcker. I situationen anser Hanna att hade valt att låta eleven 

rita klart innan han eller hon börjar med uppgiften, vilket brukar hjälpa. Om hon 

hade sagt till eleven att börja med uppgiften direkt, menar Hanna att det finns en 

risk att eleven blir bortgjord, vilket hon inte vill. Bea uttrycker att en del elever inte 

hade klarat av att arbeta utifrån detta undervisningsupplägg eller inte förstår det. 

Samtidigt kan hon ha elever som klarar av det och det ger de en möjlighet att få 

översikt över arbetet. I den presenterade vinjettfrågan menar Bea att hon hade valt 

att de elever som klarar av detta arbetssätt hade fått jobba med det, medan de andra 

hade fått utföra uppgiften med hjälp av andra läromedel. Utifrån Beas och Hannas 

utsagor kan vi urskilja att de sätter sig in i elevens perspektiv genom att försöka 

finna förklaringar till att eleven inte gör uppgiften. Dessa finner de dels i upplägget 

som presenterats, vilket vi utifrån vinjetten anser att de som lärare valt att skapa. 

Detta i sin tur blir den omgivning som eleven ingår i och som påverkar denne. 

Därefter reflekterar båda två över hur de istället hade agerat. Detta är vad Aspelin 

(2003:35) kallar rollövertagande.  

Även Alex utsagor går att härleda till Aspelins (2003:35) begrepp rollövertagande. 

I den presenterade vinjettsituationen ”Hotfull situation”, anser Alex att eleven 

”ifrågasätter” hans ”bestämmanderätt”, men han hade försökt samtala med eleven 

redan när denne inte tar fram boken. Enligt Alex finns det oftast en anledning till 

elevens agerande. Han hade exempelvis en elev vars ena förälder hade dött. När 

eleven kom in från rasten märkte han att eleven förmodligen hade varit i någon 

konflikt eller att något hade inträffat. Han hade valt att antingen själv eller be 

elevassistenten, vars elev inte är närvarande denna dag, att samtala med eleven om 

det var något som hade hänt eller om denne var i behov av att prata. Om eleven inte 

hade velat det hade Alex låtit eleven vara och sagt att eleven kunde komma in sen, 

vilket brukar fungera. Han hade försökt förstå eleven. Utifrån ovanstående tolkar 
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Alex det som att eleven ifrågasätter hans roll vilket innebär att han utifrån Aspelin 

(2003:35) betraktar det egna agerandet utifrån elevens perspektiv. Genom detta 

perspektiv försöker han även betrakta omständighetsfaktorer som påverkar elevens 

mående och agerande. Dessa omständighetsfaktorer är, i detta exempel, föräldern 

som hade dött samt den eventuella konflikten som hade inträffat. Utifrån dessa 

aspekter reflekterar han sedan över hur han agerar.  

Utifrån Alex utsagor finner vi inte endast förmågan till att rollöverta utan han 

använder sig även av Aspelins (2003: 62–63) begrepp den generaliserade andre i 

vinjettfråga ”Hotfull situation”. Detta går att påvisa med ovanstående stycke samt 

att han intar den allmänna uppfattningen om hur han bör agera som lärare. Han gör 

detta genom att problematisera vad han egentligen får lov att göra enligt lag i 

vinjettsituationen. Alex har endast ”det verbala att sätta emot, jag kan eller får ju 

inte göra mer”. I en viss situation där Alex blir enormt provocerad hade han först 

valt att be eleven gå ut och om eleven inte hade gjort det hade han försökt ”puffa 

lite lätt” på eleven. Alex berättar att eleven förmodligen hade skrikit att han ej 

skulle röra denne. I denna situation, som Alex anser liknar vinjettfråga ”Hotfull 

situation”, hade han velat lyfta ut eleven ur klassrummet. När Alex blir tillräckligt 

provocerad, som i denna situation, hade han sagt ”du det struntar jag i, polisanmäl 

mig”. Detta försöker han dock undvika. Utifrån denna utsaga reflekterar han även 

över hur han kan agera i situationen.  

Även Emils utsaga angående vinjettfråga ”Hotfull situation” går att tolka som att 

han använder sig av den generaliserade andre. Han uttrycker sig på följande vis om 

vinjettsituationen: 

Det är ju mera ett hot, då kanske man får vänta till efter lektionen 

och det första man får göra då är att tillkalla föräldrarna, i alla fall 

prata med dem via telefon och informera om vad som har hänt. 

Sen får man, ja det finns ju en sådan handlingsplan som man 

jobbar efter om det är någon som har kallat en för något man inte 

ska eller hotat. Då finns det en trappa som man följer, så då 

tillkallas rektor, föräldrar och sen har man ett möte … efter två 

veckor har man ett nytt möte för att se om det har lagt sig. Men 

just i situationen där sabbar det för hela klassen om jag diskuterar 
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med eleven. Då får man antingen låta det vara och sen be eleven 

att stanna kvar efteråt eller så får man avsluta där och gå ut med 

eleven. Det beror återigen på vilken elev det är, man måste ju 

veta lite om eleven för att kunna nå fram till den. Då vet man 

oftast det effektivaste sättet att få slut på situationen (Emil).  

Utifrån Emils utsaga har vi fått ta del av vad som förväntas göras av honom enligt 

handlingsplanen i en situation likt den i vinjettfrågan. Han för även en diskussion 

över att ta ut eleven ur klassrummet för att inte förstöra för dem andra eleverna. 

Samtidigt reflekterar Emil över att låta situationen vara under lektionstid och 

samtala med eleven efteråt eller avsluta lektionen för att gå ut med eleven. Genom 

denna diskussion och reflektion kan det påvisas att Emil även har intagit 

situationens roll och reflekterat över detta för att sedan agera därefter. Genom hans 

yttrande angående om att han hade anpassat sitt agerande utefter vilken elev det är, 

tyder det på att Emil även tar elevens perspektiv i beaktande innan han handlar. 

Sammanfattningsvis påvisar Emils citat och ovanstående motivering att han 

använder sig av Aspelins (2003:35) begrepp den generaliserande andre. Detta gör 

Emil genom ovanstående nämnda förmåga att dels inta samt reflektera över den 

allmänna uppfattningen om hur han bör agera, dels situationens roll samt även 

elevens perspektiv i situationen samt genom reflektion över hur han hade agerat. 

7.5 Kunskapskrav 

Nedan analyserar vi respondenternas uppfattningar angående hur elever som 

uppfattas uppträda stökigt uppnår skolans kunskapskrav samt lärarnas roll i detta. 

Denna analys görs utifrån begreppen rollövertagande, relationskompetens samt 

närhet. 

Huruvida respondenterna anser att stökiga elever uppnår kunskapskraven och hur 

pass lärarna uttrycker sin egen roll i detta varierar bland de vi intervjuat. Alex anser 

bland annat att det finns stökiga elever som både når och inte når kunskapskraven. 

Skillnaden är enligt honom att en vanlig skola är för abstrakt för vissa elever. Han 

nämner även ett exempel där han tror att en elev har svårare för att nå 

kunskapskraven eftersom denne är lägre begåvad än andra elever. Utifrån Alex 

resonemang spelar själva skolan samt elevernas begåvning en viktig roll huruvida 

stökiga elever uppnår kunskapskraven. Alexs utsaga går inte att härleda till 
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Aspelins (2003:35) begrepp rollövertagande eller att han använder vad Juul och 

Jensen (2003:124–125) benämner som relationskompetens. Anledningen till att det 

inte går att tolka som rollövertagande är för att han inte uppfattar sin egen roll i 

situationen. Han uppfattar dock elevens behov, men han ger inte förslag på hur han 

själv kan påverka att eleven uppnår kunskapskraven. Utifrån det sistnämnda går det 

att påvisa att han inte använder relationskompetens.  

Bea berättade att i hennes klass är det ” ingen som är stökig som når målen i alla 

ämnen”. Hon anser att lärare måste se till varje elevs behov och försöka komma på 

varför en elev är stökig samt hur lärare kan hjälpa eleven. Samtidigt beror det enligt 

henne på vilka resurser som finns tillgängliga, till exempel använder de ofta datorer 

under lektionerna vilket gynnar vissa elever medan andra missgynnas. Det beror på 

att alla inte klarar av att fokusera och använda datorerna till det som de är till för. 

Därför är det enligt Bea svårt att hjälpa alla elever samtidigt, eftersom stökiga 

elever behöver individuella stödåtgärder. Beas utsaga går att härleda till Aspelins 

(2003:35) begrepp rollövertagande. Detta genom att hon intar elevens perspektiv 

när hon är nyfiken på anledningen till att eleven är stökig samt när hon ser till 

individens behov. Utifrån elevens perspektiv uppfattar hon även hur omgivningen 

påverkar olika elever, vissa elever gynnas av datorer andra inte. Bea reflekterar 

även över den egna rollen att det är svårt att hjälpa alla elever samtidigt. Hon 

presenterar även hur hon anser att lärare ska agera, det vill säga se varje elevs 

behov. Med stöd av Aspelin (2003:41) går det att tolka att Bea har en nära relation 

till sina elever då hon uttrycker att eleverna har olika behov. Relationen är enligt 

Juul och Jensen (2003:11–12) betydelsefull för att eleverna ska kunna utvecklas 

samt uppnå skolans kunskapskrav. Juul och Jensen (2003:124–125) skriver även att 

lärare bör kunna anpassa sitt eget agerande efter elevers enskilda behov för att de 

ska kunna interagera sociala kompetenser och nå skolans kunskapskrav. Cilla 

uppgav däremot att de flesta elever i hennes klass uppnår kunskapskraven. Enligt 

henne är det betydelsefullt att anpassa undervisningen så att den fungerar och alla 

kan hänga med, vilket tyder på att hon anpassar sitt eget förhållningssätt för att 

underlätta för eleverna att nå kunskapskraven.  

Dan menar i sin tur att när en elev är stökig så beror det ofta på situationen och det 

behöver inte påverka kunskaperna. Däremot anser Dan att om det är väldigt stökigt 

i en klass så blir kunskapsnivån lägre eftersom ”då hinner man ju inte genomföra 
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allt man har tänkt sig av kursplanen”. På så sätt är det enligt Dan viktigt att det är 

ett tryggt arbetsklimat i klassen så att eleverna kan ta emot kunskap och nå 

kunskapskraven. Han menar att om en elev är stökig så går det inte endast ut över 

den eleven utan alla eleverna i klassen. Dan uttryckte även att hur pass eleverna 

uppnår kunskapskraven beror på hur han agerar: 

 … likadant beror det på mig. Jag får inte heller vara sur och arg 

och upprörd och klaga på dem, skälla på dem och sedan i nästa 

stund ska de försöka lära sig någonting. Då sitter de där och mår 

dåligt (Dan). 

Dans förhållningssätt kan demonstrera att han är medveten om hur både han som 

lärare påverkar eleverna samt hur eleverna påverkas av varandra. Detta är något 

som Juul och Jensen (2003:23–24) anser är av stor betydelse för att samspelet ska 

fungerar mellan lärare och elever i klassrummet. Utifrån Dans utsaga går det även 

att tolka att han använder sig av rollövertagande (Aspelin 2003:35). Detta går att 

påvisa eftersom han betraktar både sig själv och omgivningen utifrån elevens 

perspektiv. När Dan berättar att en elevs stökighet kan bero på situationen betraktar 

han omgivningen utifrån elevens perspektiv. Han betraktar sig själv utifrån elevers 

perspektiv genom att uttrycka att hans sätt att agera påverkar elevens möjlighet att 

lära sig. Till sist reflekterar han även om vikten till ett tryggt arbetsklimat, vilket 

går att tolka som att Dan reflekterar över hur han bör agera.  

7.6 Stöd  

För att hjälpa eleverna att klara av skolan och nå skolans kunskapskrav använder 

sig respondenterna av olika stödåtgärder, vilka presenteras här nedan. Dessa 

analyseras utifrån Skolverket (2008), Isaksson (2009) och Aspelins (2003: 39;41) 

begrepp närhet.  

Enligt Skolverket (2008:32;51) är det vanligast att elever som får stöd får det inom 

den egna klassen eller enskilt, vilket främst innefattar att de får stöd av en assistent 

eller specialpedagog. I likhet med detta har både Alex, Filip, Cilla samt Frida 

uppgett att en assistent är ett stöd som ges eller som de anser skulle behövas för att 

stödja elever som de uppfattar som stökiga. Alex ger exempel på en elev som han 

anser skulle behöva en personlig assistent för att kunna koncentrera sig och hänga 

med i skolan. Denne elev har både ADHD och dyslexi, samt uppfattas som stökig 
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av många lärare enligt Alex. Han eller hon har svårt för att hänga med under 

lektionerna och kan exempelvis sitta och rita istället. En personlig assistent skulle 

enligt Alex kunna sitta tillsammans med eleven och på så sätt hjälpa denne att 

fokusera under lektionstid. Eleven som Alex berättar om har både ADHD samt 

dyslexi. I vår uppsats har vi tidigare nämnt att vi valt att inte inrikta oss på enskilda 

diagnoser eller psykosociala orsaker till beteenden. Utan vi ämnar endast analysera 

det elevbeteende som uppfattas som stökigt. Vi betonar därför inte diagnoserna 

utan det uppfattade stökiga beteendet. Den nämnda eleven är dock en elev som 

enligt Alex uppfattas som stökig av många lärare. Därav kan det vara intressant att 

nämna vilket stöd Alex uppfattar att denne elev är i behov av. Cilla uttryckte sig på 

följande sätt: 

Har man riktigt stökiga elever måste man ha någon som är med 

dem hela tiden, de kan ju vara våldsamma. Så är det riktigt 

besvärligt får man ha en assistent (Cilla). 

Hon menar på att elevassistenten finns vid elevens sida och hjälper eleven att 

komma igång med skolarbete. Bea menar till skillnad från Alex, Filip, Cilla och 

Frida att det är sällan att stökiga elever behöver ha en resursperson bredvid sig. 

Hon anser att generellt är det endast personer med autistiska drag som har behov av 

en personlig assistent eftersom de annars kan ha svårt för att genomföra sin egen 

vardag. Enligt Bea behöver stökiga elever följande stöd: 

… annars så är det oftast att de behöver ett hjälpmedel, antingen i 

form av en Ipad eller dator eller ett annat typ av schema, vissa 

behöver en helt annan typ av skolgång (Bea). 

Bea förklarar även att hon inte kan säga exakt vilket form av stöd som stökiga 

elever behöver eftersom hon behöver se till gruppens samt den enskilda elevens 

behov.  Filip berättade att han tar hjälp av en specialpedagog för att stödja stökiga 

elever. Han berättade också att när stökiga elever behöver lugn och ro finns det ett 

mellanrum intill klassrummet som de kan sitta i. Enligt Filip kan det göra att ett 

negativt mönster bryts samtidigt som han har koll på att eleven fortsätter att arbeta. 

Även Hanna nämnde att en specialpedagog är ett stöd som används men för elever 

som inte uppnår kunskapskraven, vilket inte behöver innebära att det är till för 

stökiga elever. På liknande sätt uttryckte Emil likt Hanna, att elever som riskerar att 
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inte uppnå kunskapskraven eller som har ett åtgärdsprogram får träffa en 

speciallärare i mindre grupper. När de träffas får eleverna träna på saker som de 

missat eller inte förstått. Att elever med ett åtgärdsprogram får träffa en 

speciallärare i mindre grupper tyder på Isakssons (2009:47) resultat som visar att 

det är den vanligaste åtgärden.  

I ovanstående stycken framkommer det att lärarna använder sig av olika 

stödåtgärder för att stödja elever som de uppfattar agerar stökigt. I enlighet med 

Aspelin (2003:39;41), som skriver att nära relationer skapas då människor har 

förståelse för andra människors behov och situation, är det möjligt att tolka att 

ovanstående respondenter har en nära relation till sina elever. Detta eftersom de 

försöker hjälpa eleverna utifrån vad de anser att de är i behov av för stöd. Det 

framkommer dock skillnader angående vilka stödåtgärder som lärarna erbjuder 

elever som uppfattas som stökiga. Detta skulle kunna bero på Skolverkets 

(2008:41–42) resultat, att de åtgärder som elever oftast ges bygger på vilka resurser 

som skolan har att tillgå.  

8 Avslutande diskussion 

Nedan presenteras först en sammanfattning av studien samt vad den resulterade i. 

Därefter görs en reflektion över studien och vad som skulle kunnat göras 

annorlunda. Även möjliga upplägg för fortsatt forskning diskuteras. 

8.1 Sammanfattning 

Vår undersökning visar att lärarna samt tidigare forskning (Algozzines et al. 2008; 

Colpin et al. 2010; Evaldsson 2005; Fields 2004; Samuelsson 2008) uppfattar 

stökiga elever på skilda sätt. Gällande frågeställning ett har vi i analysen kunnat 

urskilja att flertalet av lärarna nämner beteende som stör de som studerar som 

stökigt. Det var dock två respondenter som uttryckte att elever även kan störa sig 

själva. Angående beteende som stör de som studerar anser majoriteten av 

respondenterna att elever som inte sitter på sin plats har ett stökigt elevbeteende. 

Detta är något som även tidigare forskning (Colpin et al. 2010; Evaldsson 2005; 

Samuelsson 2008) anser. I vår undersökning har det även framkommit att 

begreppet stökiga elever är svårdefinierat, eftersom varje individ definierar det 

olika. På så sätt är det lärarna som, genom att definiera och korrigera de elever som 
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de uppfattar som stökiga, bestämmer vilka elevbeteende som är accepterade i 

klassrumsmiljön.  

Angående frågeställning två har det framgått att alla respondenterna någon gång 

söker eller har förståelse för varför elever uppträder stökigt. Flertalet av lärarna ser 

även hur de själva påverkar elevernas beteende. Det vill säga att respondenterna 

använder sig av relationskompetens. Lärare-elev-relationen verkar även ha 

betydelse för hur vi kan förstå lärares agerande gentemot stökiga elever. Hälften av 

respondenterna anser att relationen till eleverna karaktäriseras av stor närhet. De 

menar även att mängden närhet till eleverna ökar ju längre de känt varandra. Enligt 

dessa respondenter skapar detta en större förståelse för hur de ska förhålla sig till 

enskilda individer. Alla respondenterna har i undersökningen visat att de kan inta 

elevernas perspektiv för att betrakta omgivningen och sitt eget agerande. Utifrån 

den reflektion respondenterna gör, kan de avgöra hur de ska agera därefter. Alla 

respondenterna har således använt sig av rollövertagande. Fem av respondenteran 

har även använt sig av den generaliserande andre.  

Vår tredje frågeställning rör huruvida lärare uppfattar att de möjliggör för elever 

som de anser uppträder stökigt att uppnå skolans kunskapskrav. Undersökningens 

resultat pekar på att flertalet av respondenterna anser att deras förhållningssätt samt 

upplägg av lektionerna bidrar till hur elever klarar av att nå kunskapskraven. Det 

nämns även att en respondent inte uttryckte hur han som lärare möjliggör för 

eleverna att uppnå kunskapskraven. Istället ser han till andra faktorer som påverkar 

eleverna. För att hjälpa elever som har svårt för att uppnå skolans kunskapskrav 

kan lärare erbjuda olika stödåtgärder. De stödåtgärder som våra intervjupersoner 

har uppgett att de nyttjar varierar. Det finns de som anser att stökiga elever som 

inte når kunskapskraven är i behov av en elevassistent och andra som anser att de 

är i behov av andra hjälpmedel.  

8.2 Våra reflektioner 

Angående analysens upplägg hade vi kunnat utforma det annorlunda. Detta genom 

att våra vinjetter samt intervjufrågor hade kunnat utgöra underrubriker i vår analys, 

på så sätt hade dem framhävts ännu mer. Läsaren hade då fått en större inblick i 

intervjupersonernas svar i varje vinjett och intervjufråga. Den insamlade empirin 

var dock för omfattande för att inrymmas i en C-uppsats.  
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I sammanfattningen nämns det att alla respondenter har förmågan att sätta sig in i 

elevers perspektiv för att därefter anpassa sitt agerande, det vill säga 

rollövertagande. Intervjupersonerna gör dock detta på olika sätt, vilket inte behöver 

betyda att det ena svaret är mer eller mindre rätt utan att det finns olika sanningar 

av verkligheten. Våra respondenter tolkar situationer i klassrummet olika och 

svarar samt förhåller sig därför olika. Vårt syfte med studien var inte att få fram en 

sanning utan få en förståelse för hur lärarnas förhållningssätt kan förstås. 

Rollövertagande är förmodligen en viktig egenskap som möjliggör för eleverna att 

kunna ta till sig kunskap. En av respondenterna uttryckte dock inte hur han som 

lärare möjliggör för eleverna att uppnå kunskapskraven. Istället ser han till andra 

faktorer som påverkar eleverna. Vi finner detta intressant då vi tror att lärares 

kännedom om hur de påverkar elever är av stor betydelse, då de träffar sina elever 

nästan dagligen under lång tid. Å ena sidan är vår uppfattning att det finns flera 

faktorer som påverkar huruvida elever uppnår skolans krav. Å andra sidan anser vi 

att det är viktigt att lärare har förståelse för hur de påverkar elever. 

Till skillnad från de övriga lärarna uttryckte Hanna att det inte finns några stökiga 

elever. Hon anser istället att dessa elever inte haft möjlighet till att få sina behov 

tillgodosedda och därför ger utlopp för detta. Vi ställer oss frågande till hur det kan 

komma sig? Kan det vara så att Hanna har ett annorlunda förhållningssätt gentemot 

elever eller har hon ett annat synsätt på hur lärare ska agera? Vad är det som gör att 

Hanna har ett annorlunda perspektiv? I vår uppsats har vi inte beaktat de eventuella 

påverkansfaktorerna genus, geografisk plats, ålder samt anställningstidens 

påverkan angående respondenternas utsagor. Det hade varit berikande för vår 

uppsats att undersöka dessa faktorers betydelse för lärarnas förhållningssätt. 

Exempelvis har respondenter olika mycket erfarenhet som lärare, vilket kan 

innebära att de uppfattar stökigt beteende olika och förhåller sig därmed på skilda 

sätt.  

Tidigare nämnt framkommer det i vår analys att alla respondenter uttrycker 

förståelse för elevers situation och formar sitt agerande utifrån detta. Även om vårt 

syfte med studien inte var att resultaten skulle vara generaliserbara undrar vi om 

denna nämnda förmåga endast besitts av våra respondenter eller om det är något 

som alla lärare kan? Finns det någon risk att intervjupersonerna velat framställa sig 
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själva i bättre dager? Tidigare nämnt har vi inte kunnat genomföra observationer, 

vilket gör att vi inte kan veta hur respondenterna hade agerat i verkligheten.     

Dagens lärare har inte möjlighet att ge betyg i hur elever ska uppföra sig (Landahl 

2006) eller använda sig av aga, vilket lärare hade innan 1958. Lärarna var vid 

denna tid osäkra på hur de skulle disciplinera elever och på så sätt tillkom tre nya 

disciplineringsåtgärder: kvarsittning, utvisning och avstängning (Qvarsebo 2006). 

Något som vi uppmärksammat är att majoriteten av de disciplinära åtgärderna som 

står i Skollagen (2010:800) inte nämns av våra respondenter. Algozzine et al. 

(2008) och Fields (2004) nämner dock i artiklarna att det förekommer att elever blir 

avstängda från skolan. Det är ett exempel på en åtgärd som ingen av våra 

respondenter har uppgett att de har använt. Därav hade det varit intressant att 

undersöka vidare vad dessa skillnader kan bero på. Vilken betydelse kan de olika 

ländernas kulturer ha? Det hade även varit intressant att jämföra vilka skillnader 

det finns i Sverige gällande om skolorna är belägna i lågstatus-eller 

högstatusområden? Ytterligare ett förslag på vidare forskning skulle kunna vara att 

undersöka elevers perspektiv gällande lärares förhållningssätt gentemot dem. Vad 

uppfattar eleverna är ett stökigt beteende och hur anser de att beteendet bör 

tillrättavisas? Det hade även varit intressant att försöka få en förståelse till varför 

elever uppträder stökigt.  
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Bilaga 1: Informationsbrev 

Hej!  

Vi heter Sara Engdahl och Nina Wensmark och vi studerar 6:e terminen på 

socionomprogrammet på Campus Helsingborg. Denna termin skriver vi C-uppsats 

där vi vill undersöka hur lärare förhåller sig till barn som de uppfattar som stökiga i 

klassrummet. Vi vill rikta in oss på lärare som har huvudansvaret för eleverna i 

årskurs 6. För att inhämta denna information vill vi intervjua två lärare på er skola. 

Intervjuerna beräknar vi att genomföra från den 15 april till den 3 maj. Själva 

uppsatsen kommer vara färdig för examination den 20 maj.   

 Vi undrar därför om det finns lärare på er skola som möjligtvis är intresserade av 

att medverka i intervjuer? Vid intresse ser vi gärna att ni bifogar detta till lärarnas 

mailadresser så att även de kan ta del av informationen.  

Om ni har några frågor finner ni våra kontaktuppgifter här nedan.  

  

Är tacksamma för svar snarast! 

  

Soliga hälsningar 

  

Sara och Nina! 

Kontaktuppgifter 

Sara Engdahl 

Mail adress: sara.engdahl@hotmail.com 

Mobilnummer: 0730363117 

Nina Wensmark 

Mail adress: nina.wensmark@outlook.com 

Mobilnummer: 0706185096 

Handledare: Anders Östnäs 

Mail adress: anders.ostnas@gmail.com 

 

 

mailto:sara.engdahl@hotmail.com
mailto:nina.wensmark@outlook.com
mailto:anders.ostnas@gmail.com
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Introduktion: 

 Studiens syfte: är att undersöka hur lärare i årskurs 6 förhåller sig till 

elever som de uppfattar som stökiga.  

 Etiska krav vi kommer använda oss av: Det är frivilligt att delta. Det 

innebär även att du har rätt att avbryta din medverkan när som under 

uppsatsens gång.  

Alla deltagare är anonyma i uppsatsen. Vi kommer även (efter att uppsatsen 

har publicerats) radera allt insamlat material som går att härleda till dig och 

skolan. 

 Samtycke: Samtycker du till att delta i intervjun och att materialet kommer 

användas i uppsatsen? 

 Diktafon: Är det okej om vi spelar in materialet med en diktafon, det är 

bara vi som kommer att lyssna på det?  

Bakgrundsfrågor: 

 Vad har du för utbildning?  

 Vad har du för tidigare arbetserfarenheter? ( Hur länge har du varit 

lärare/har du arbetat på någon annan skola?) 

 Hur länge har du arbetat på denna skola?  

 När är du född?  

Hur kan lärare förhålla sig till elever som de uppfattar som stökiga 

i klassrummet 

 Vad uppfattar du som ett stökigt beteende hos elever? Har du något 

exempel? 

 Vid uppvisat stökigt beteende, vilka åtgärder tillämpas på er skola då? Kan 

du ge något exempel på hur detta genomförs?  

 Hur upplever du att åtgärderna gör skillnad för stökiga elever? 

 Hur agerar du i situationer där elever uppvisar stökigt beteende?  

 Vinjettfråga (se bifogad fil) 

Hur uppfattar lärare att de möjliggör för stökiga elever att uppnå 

skolans kunskapskrav 

 Hur uppfattar du att de elever som är stökiga kan uppnå kunskapskraven?  
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 Vilket ”stöd” erbjuds de elever som är stökiga i klassrummet?  

 Hur upplever du att det stöd som ges gör skillnad för stökiga elever? 

 Upplever du att ni har tillräckligt med resurser för att eleverna ska kunna 

uppnå kunskapskraven? 

 Om ni hade haft fler resurser tror du att stökiga elever hade kunnat ha 

lättare att uppnå kunskapskraven?  

Hur uppfattar lärare att deras förhållningssätt och elevers stökiga 

beteende påverkar interaktionen mellan läraren och stökiga elever 

 Hur upplever du att elevers stökiga beteende påverkar det sociala samspelet 

mellan eleven och dig som lärare?  

 Hur tror du att ditt förhållningssätt och tillvägagångssätt påverkar stökiga 

elever och det sociala samspelet mellan dig som lärare och eleven? 

 Hur upplever du att stökiga elever reagerar på tillrättavisningar?  

Avslutning 

Har du något du vill tillägga eller ytterligare tankar som väckts under intervjun? 

Vill du läsa igenom vår renskrivning av din intervju innan vi använder den i 

uppsatsen och vill du ha den färdiga uppsatsen?  
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Bilaga 3: Vinjetter 

Motsätter sig det läraren vill att eleverna ska göra 

Under engelska lektionen ska eleverna arbeta i sina läroböcker. En elev är inte 

intresserad av uppgiften och sitter och ritar istället. Läraren säger till eleven att 

börja med uppgiften, men eleven fortsätter att rita. Detta sker upprepade gånger 

under lektionen.  

Hur hanterar du denna situation och varför? 

Pratar högt  

På historielektionen berättar du om de svenska kungarna inför klassen. En elev 

ställer frågor om studiebesöket klassen ska åka på nästa vecka, vilket inte har med 

historielektionen att göra. Du säger till eleven att ni får prata om det på rasten. 

Trots detta fortsätter eleven att ställa frågor om studiebesöket. 

Hur hanterar du denna situation och varför? 

Sitter ej still 

Under tystläsningen springer en elev runt till de olika klasskamraterna och pratar 

med dem. Du får upprepade gånger be eleven att sätta sig på sin plats och läsa tyst. 

Din tillsägelse har ingen effekt, vad gör du och varför? 

Viskningar 

På svenskalektionen har du en grammatikgenomgång inför klassen. Längst bak i 

klassrummet sitter två elever och viskar.  

Hur hanterar du denna situation och varför? 

Kastar saker på de andra eleverna 

Under matematiklektionen är det en elev som kastar suddgummi på de andra 

eleverna. Trots att eleverna säger till eleven att sluta gör denne inte det. Du säger 

till eleven att sluta, men eleven slutar inte.  

Hur hanterar du denna situation och varför? 

Hotfull situation 

Under en lektion ber du, som lärare, att eleverna ska ta fram sina böcker för 

högläsning. En elev vägrar att plocka fram sin bok. Du säger till eleven att ta fram 
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sin bok, vilket eleven inte gör. Ytterligare en gång ber du eleven att ta fram sin bok. 

Eleven blir irriterad och säger att du inte bestämmer över denne. Du ignorerar 

eleven och högläsningen börjar. Eleven börjar då trumma med pennor på bordet. 

Du säger till eleven att vara tyst, eleven skriker tillbaka att du är dum i huvudet och 

om du inte lämnar denne i fred så kommer du ångra dig. 

Hur hanterar du situationen och varför? 

 

 

 


