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Kommunikation 

En studie kring hur lärare bemöter elevers oönskade beteenden genom 
positiv och negativ förstärkning 

 

Malin Ljunglöf 

Abstract 

The aim of this study is to examine how teachers answer to pupils’ disorderly behavior in the 
classroom. A further goal is to investigate whether; boys show more disorderly behavior compared 
to girls and thus, get more corrections.  This is a pilot study and a final goal is to test if the chosen 

research method could lead to a deeper understanding of teacher-pupil classroom interactions as a 
response to disorderly behavior. The used research methods are observations made in two classes, 

and interviews with two teachers. The study has a behavioral perspective and the result shows that 
the chosen research method is an adequate method to use to study behavior and interaction amongst 
pupils and teachers. It is also shown that teachers use both verbal and non verbal methods to answer 

to the pupils’ disorderly behavior. The majority of the corrections are given to the boys in both 
classes, which gives boys more attention than the girls from the teachers. One reason to this is that 

the boys are louder and show more extrovert behaviors than the girls, which is confirmed in 
previous study. 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare bemöter icke önskvärda beteenden hos 
lågstadieelever, samt att studera om pojkar gör fler normöverträdelser och därför får fler tillsägelser 
än flickor. Detta är en pilotstudie som också har som mål att undersöka om den valda 

forskningsmetoden kan leda till djupare förståelse av klassrumsinteraktionen mellan lärare och 
elever. Två metoder användes för att få svar på frågorna, först gjordes klassrumsobservationer i två 

klasser när dessa ägnade sig åt enskilt arbete. Efter observationerna gjordes semistrukturerade 
intervjuer med de två undervisande lärarna. Studien har ett beteendevetenskapligt perspektiv och 
resultatet visar att forskningsmetoderna är lämpliga att använda vid studier av klassrumsbeteenden 

och interaktion mellan elever och lärare. Observationerna visade att lärarna använde sig av både 
verbala och av icke-verbala metoder för att bemöta icke önskvärda beteenden. Majoriteten av alla 
bemötanden är riktade mot pojkarna i klassen, vilket resulteras i att dessa får mer uppmärksamhet 

än flickorna. En slutsats som dras från detta är att det beror på att pojkarna hörs mest, något som 
också bekräftas av tidigare forskning.  

Nyckelord 

bemötande, beteende, positiv/negativ förstärkning, aversiv styrning, regler, normer, straff, 
tillsägelse/tillrättavisning, belöning, genus
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Kapitel 1 Bakgrund 

Inledning  

Mitt intresse för tillrättavisningar av tillrättavisande av barns oönskade beteende i klassrummet 
startade ganska nyligen, under en praktikperiod i en skola i söderort. Klassen var stökig och läraren 

tjatade flertalet gånger på eleverna om att de inte skulle springa runt eller prata så högt. Ibland 
lyssnade de, ibland lyssnade de inte. Det slog mig senare att lärarutbildningen inte hade bidragit 

med vidare kunskaper om hur man kan hantera dessa stökiga elever. Denna planerade studie 
kommer att bidra till nya kunskaper och skapa förutsättningar för ett mer reflekterat och 
professionellt bemötande för egen del men också för läsare av detta arbete. Vid samtal med andra 

lärare om studiens ämne har det dykt upp kommentarer som ”intressant” och ”du får maila mig din 
uppsats när du är klar, så att jag vet hur jag ska hantera mina elever”. Ämnet är med andra ord, 

aktuellt för många lärare som har en eller flera elever i klassen som anses ha ett oönskat beteende. 
Med ett oönskat beteende menas ett stökigt beteende där eleverna går runt i klassrummet, för 
oväsen, leker eller på annat sätt stör undervisningen, istället för att göra det de ska. 

 
Hur klassen, gruppen, är kan mycket väl påverka klassrumsklimatet, det vill säga, hur exempelvis 

eleverna beter sig gentemot varandra och läraren. Genom grupprocesser - det som sker i en grupp- 
och genom medlemskap i en sådan, socialiseras individen och lär sig beteenden och värderingar. 
Grupperna har egna normer som kan utvecklas gradvis och spontant. Dessa talar om vilka 

beteenden som är önskvärda och vilka som är icke-önskvärda. Vid studier av dynamiska 
grupprocesser brukar generella mönster kunna iakttas, dessa visar sig i olika gruppfaser 1) 

inledningsfasen där gruppen formas och roller fördelas, 2) den präglas av konflikter, ofta beroende 
på missnöje med de tilldelade rollerna, 3) normer och roller blir tydliga och gruppen präglas av vi-
känsla, och slutligen 4) gruppens energi läggs på arbetsuppgifter. Gruppklimatet påverkas när en 

elev lämnar klassen eller när en ny elev tillkommer, då måste gruppen gå igenom alla faser igen 
(Thornberg, 2006). Trots att studien kommer att beskriva klasserna lite närmare, så kommer endast 

en översiktlig beskrivning att göras då grupprocesser egentligen inte ingår i studiens syfte eller 
fokus. 
 

Studien kommer främst att ha ett beteendevetenskapligt perspektiv, då fokus kommer ligga på hur 
lärare bemöter stökiga elevers beteenden samt genom beskrivning och tolkning av de metoder som 

används av läraren, ta reda på vad som anses vara ett önskvärt respektive icke-önskvärt beteende. 
Studien kommer också att ta upp genusskillnader i klasserna.  

Ordning i skolan 

Ordning i skolan är ett vitt och intressant ämne. Det finns olika typer av beteenden där vissa är mer 

accepterade än andra. Det finns olika typer av regler som gäller på olika områden på skolan oc h 
dessa kan ha skapats av regering, rektor, lärare och elever. Enligt Skolverket ska ordningsregler 
bidra till att skapa en trygg skolmiljö där syftet är att elevernas ska få arbetsro (Skolverket, 2006). 

De ska också vara ett stöd för lärarna om de har hamnat i en svår situation och de ska förmedla 
skolans värderingar. Det är rektorns ansvar att se till att det finns ordningsregler på skolan, och 

dessa ska vara lättförståeliga, inte bryta mot någon lag eller vara kränkande samt att de ska leda till 
konsekvenser för de som bryter mot dem. Ordningsreglerna utgör också ett stöd för klassrumsregler, 
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som är skapade av lärare i diskussion med elever, gällande arbete och samvaro i klassen 
(Skolverket, 2006). Reglerna visar ofta det beteende som är önskvärt hos eleverna, bland annat att 
eleverna ska vara lugna och tysta samt vara snälla mot sina klasskamrater. Om eleverna däremot 

inte är lugna, tysta eller snälla mot sina kamrater så följer oftast en tillsägelse eller någon annan 
åtgärd från läraren. Syftet är att därigenom ändra på elevens beteende och få honom eller henne att 

förbättra sig i framtiden (a.a.).  
 
Under 2007 pågick en debatt kring införandet av ordningsomdömen i hela grundskolan, där tre 

borgerliga partier ansåg att det måste vara lugnt i klassrummet för att alla elever ska uppnå 
kunskapsmålen (Dagens Nyheter, 2007). Det hänvisades till den internationella studien TIMSS 

gjord 2003, som visade på att Sverige toppar statistiken när det gällde stök och oordning i 
klassrummet (Dagens Nyheter, 2007). De skriftliga omdömena skulle ge föräldrarna en möjlighet 
att se hur deras barns beteende uppfattas av skolan, och de borgerliga partierna trodde att det skulle 

bli mindre accepterat att bidra till stök och oordning när beteendet dokumenterades. Från och med 
årskurs åtta skulle omdömet skrivas in i elevernas terminsbetyg (Dagens Nyheter, 2007). 

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Preisz (idag Sirén) var kritisk till ordningsbetygen och menade 
på att åtgärderna inte löser problemet. De tog inte itu med de bakomliggande orsakerna, som 
exempelvis frånvarande vuxna, psykisk ohälsa hos barnen eller mobbning. Tid till varje elev och tid 

till arbetet med dessa frågor, var vad lärarna behövde, enligt Preisz (Lärarförbundet, 2007). Jag har 
dock inte hittat någon information kring huruvida några skolor verkligen införde ordningsbetyg och 

i sådant fall hur många. 
 

Styrdokument 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklasser och fritidshem (Lpo94) finns inga 

riktlinjer om hur lärare ska hantera stökiga elever. Det som tas upp är att ”Läraren skall tillsammans 
med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen” (Lärarförbundet, 
2006). Om skapandet av regler kan tolkas som ett sätt att hantera klimatet i klassrummet, så är 

denna riktlinje den som närmast kan kopplas till den egna studien. En annan punkt som har 
betydelse för mitt arbete är genusskillnader, där säger styrdokumenten: 

 

Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs 
på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar 
för att motverka traditionella könsmönster (Lärarförbundet, 2006). 

 

Sätten för hur pojkar och flickor beter sig kan, enligt ovan, bero på förväntningar. Hur förväntas en 
pojke bete sig? Och en flicka? Kan dessa förväntningar ha någonting att göra med lärares 

bemötande av icke önskvärda elevbeteenden? En riktlinje i läroplanen visar på att läraren ska se till 
att de båda könen får lika stort utrymme i undervisningen (Lärarförbundet, 2006). Den egna studien 
kommer att försöka ta reda på om det är så eller inte.  

 

I Grundskoleförordningen 1994:1194, kapitel 6, 9-10 § kan lärare däremot hitta mer användbar 

information kring bemötandet av elevers oönskade beteende. Under rubriken “Disciplinära 
åtgärder” beskrivs de metoder som en lärare kan använda sig av när en elev beter sig på ett icke 
önskvärt sätt. 

 

Om en elev uppträder olämpligt eller gör sig skyldig till en mindre förseelse, skall läraren uppmana eleven 
att ändra sitt uppförande. Om detta inte hjälper skall läraren kontakta elevens vårdnadshavare. Läraren får 
visa ut en elev från undervisningslokalen för högst återstoden av pågående undervisningspass eller låta 
eleven under uppsikt stanna i skolan högst en timme efter skoldagens slut. (Notisum, 2010)  
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Här visas tydligt hur lärare ska korrigera olämpliga beteenden. Hur uppmaningarna ska se ut, verkar 
vara upp till lärarnas egna tolkningar enligt ovan, men enligt Skolverket ska lärarna förklara och 
diskutera de regler som finns till och försöka få eleven att förstå varför de existerar. Om det 

olämpliga beteendet fortsätter ska eleven få ett åtgärdsprogram upprättat och i vissa fall görs 
förändringar för eleven gällande undervisningens organisation (Skolverket, 2006). 

Syfte och problem 

Fokus för denna studie är att beskriva hur två lärare i en skola bemöter beteenden som faller utanför 

de gemensamma normerna under ett antal lektionspass där eleverna jobbar självständigt. Dessa 
observationer skall ses som exempel och kan därför inte generaliseras till hela populationen, det är 

viktigt att komma ihåg att alla lärare inte arbetar likadant. En fråga av intresse är att studera 
könsskillnader; om pojkar är stökigare än flickor och därigenom får flest tillsägelser.  
 

Forskningsfrågor 

1. Hur bemöter lärarna elevers icke önskvärda beteenden?  

2. Hur är bemötandet fördelat mellan könen? Finns det någon skillnad? Vad kan det i sådant 
fall bero på? 

3. Hur uppfattar lärarna sitt bemötande av normbrott i klassrummet?  

 

De två första frågorna är tänkta att besvaras genom observationer, eftersom det är beteenden och 

interaktion mellan lärare och elever som ska studeras. Avsikten med observationerna att få en så 
ekologiskt valid bild av studiens ämne utan vidare inblandning från observatören. Studiens syfte 
och frågor kommer att besvaras av både observationer och intervjuer för att få en sådan heltäckande 

bild som möjligt. Den sista frågan besvaras genom intervju med lärarna i de studerade klasserna, 
just för att ta reda på deras reaktioner kring observationerna som gjordes.  
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv  

För att hitta tidigare forskning kring ämnet användes Google Scholar samt databasen DIVA, där 
man kan hitta gamla studentuppsatser och doktorsavhandlingar om sådant som rör skolvärlden. De 

sökord och begrepp som söktes var: koncentration, beteende, behavior, bemötande, regler i 
klassrummet, besvärliga elever. Flertalet intressanta arbeten dök upp och därefter sorterades de mest 
relevanta ut. Även diskussioner med andra studenter har inspirerat litteratursökningen.   

 
Då denna studie fokuserar på just beteenden, kommer B. F Skinners (1904-1990) instrumentella 

betingningsteori, komma till användning. Den instrumentella betingningsteorin bygger på inlärning 
av beteenden, och de centrala begreppen i denna teori bidrar till att förklara studiens huvudfråga. 
Under rubriken ”tidigare forskning” beskrivs övrig relevant information som kan kopplas till den 

egna studien. Den tidigare forskningen är främst baserad på tidigare studenters avhand lingar och 
uppsatser, och deras forskning har bedrivits genom observationer, intervjuer och litteraturstudier.  

Beteendevetenskapligt perspektiv 

Innan den instrumentella betingningsteorin beskrivs närmare, så måste dess grund först förklaras. 

Skinners teori är inspirerad och utvecklad ur den klassiska behaviorismen som studerar hur 
omgivningen kan påverka beteendet (Skinner, 2008). Enligt det perspektivet definieras inlärning 

som den relativt bestående beteendeförändring som uppkommer som ett resultat av en erfarenhet 
(Huitt & Hummel, 2006). Skinner utvecklade den klassiska betingningsteorin och kom fram till att, 
om ett beteende ger ett positivt resultat; en belöning eller positiv förstärkning, eller bidrar till att 

man kan undvika någonting obehagligt (negativ förstärkning), så upprepar människan gärna det 
beteendet. Vidare kom han fram till att beteenden kan bli ovanliga eller även försvinna, om de inte 

förstärks s.k. utsläckning. Ju mer man förstärker ett beteende, desto vanligare blir det. Detta brukar 
kallas för operant eller instrumentell betingning (Säljö, 2000). När en individ handlar för att 
undvika någonting obehagligt, så har denne förstärkts negativt. Hon agerar följaktligen på ett sätt 

som gör att hennes beteende inte får negativa konsekvenser genom att undvika alla former av 
bestraffning. Det beteende som kan ge negativa konsekvenser, försvagas då individen har lärt sig 

hur hon ska bete sig för att undvika dessa. Även själva bestraffningen efter ett felaktigt beteende, 
kan försvaga beteendet. Straff eller hot om straff, brukar i den instrumentella betingningsteorin 
kallas för aversiv styrning (Skinner, 2008). Negativ förstärkning är inte det samma som aversiv 

styrning. Det förstnämnda innebär att vid rätt beteende undandras den negativa konsekvense n, 
medan aversiv styrning helt enkelt är den negativa konsekvensen varför det är för sent att förändra 

sitt beteende på önskvärt sätt då straffet redan delats ut till skillnad från hotet vid den negativa 
förstärkaren. Effekten av belöningar, positiva förstärkare, är mycket större än av negativa 
förstärkare (Skinner, 2008). Vid den instrumentella betingningen är alltså beteendet instrumentet 

som kan förändras för att nå önskade mål. Vid bestraffning däremot är det redan för sent eftersom 
den kommer som en följd av ett oönskat beteende som inte hindrats i tid.  

 
 
 

Enligt Skinner är undervisningen full av förstärkningsbetingelser. Dessa ordnas av lärarna för att 
påskynda inlärningen och få eleverna att bete sig på ett visst sätt (Skinner, 2008). Aversiv styrning 

är vanligt och exempel på sådant i skolan är bannor, kritik, kvarsittning, extra skolarbete och/eller 
läxor och utvisning (Skinner, 208). Genom belöning eller aversiv styrning, så kallad ”yttre 
stimulering”, formas elevens beteende. Den aversiva styrningen beskrivs som naturlig eftersom 
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människan lär sig av sina erfarenheter hur hon ska undvika någonting obehagligt (a.a.). Läraren kan 
ibland ha svårt att se effekterna av sina handlingar. Det som läraren uppfattar som straff, kan istället 
förstärka elevens beteende. Om eleven har ett stökigt beteende för att få lärarens uppmärksamhet, 

och sedan får det, så har beteendet förstärkts. I sådana fall ska eleverna ignoreras. Det ska inte få 
leda till att eleven endast uppmärksammas när denne beter sig illa, och at t läraren strunta i honom 

eller henne när hon beter sig på ett bra sätt (a.a.). Skinners inlärningsteori hör till den kognitiva 
beteendeterapin (KBT), som fokuserar på att undersöka hur individen och omgivningen påverkas av 
beteenden så som kroppsliga reaktioner och specifika handlingar. Genom beteendeanalys kartläggs 

orsaker till en individs problem, och därefter följer antingen individualterapi eller familjeterapi. 
Behandlingen verkar effektivt på psykiska problem (Beteendeterapeutiska föreningen, 2010). KBT 

kan med andra ord, hjälpa att bryta negativa beteendemönster. Metoden används dessutom i tv-
programmet ”Supernanny”.  
 

Tidigare forskning 

Störande beteende 

I en klassrumssituation, exempelvis under eget arbete, är förväntas eleverna att bete sig på ett visst 
sätt för att undervisningen och inlärningen ska fungera på ett bra sätt. Många gånger finns regler 
uppsatta i klassrummet så att eleverna kan se dem och därmed veta hur de ska bete sig; och i andra 

fall så hittar man reglerna i lärarens tillrättavisningar när eleverna beter sig på ett felaktigt sätt. 
Reglernas syfte är att identifiera och urskilja otillåtna beteenden från de beteenden som är tillåtna 

enligt läraren eller skolan (Samuelsson, 2008). Eleverna får oftast tillrättavisningar när de pratar, 
stör, inte gör det de ska, är olydiga eller går omkring (Karlsson, 2003). Detta kan med andra ord 
uppfattas som störande beteende och de elever som beter sig enligt det sättet kommer då att 

tillrättavisas. Trots, olydnad, våldsamheter, verbalt avbrytande, elevers fysiska rörelser och otillåtet 
prat hör till de vanligaste störande aktiviteterna (Samuelsson, 2008).  

Disciplin, normer och makt 

Disciplin kan tolkas på olika sätt. Vissa anser att det innebär att man styr elever genom bestraffning, 

andra anser att det innebär att man är en rådgivare eller vägledare för eleverna och ska få dem att 
bete sig på ett önskvärt sätt, men för många innebär det att eleverna ska göra det som läraren säger 

åt dem, och inte trotsa läraren (Lento & Lindholm, 2007). Ett visst uppförande förväntas upphöra 
genom disciplinära åtgärder. Begreppet disciplin är ofta förknippat med bestraffning, fostran och 
lydnad, men bestraffning och disciplinering är inte samma sak. Genom det förstnämnda får eleven 

veta att han eller hon har gjort något fel, medan eleven genom disciplinering får veta vad denne 
gjort fel samt vad han eller hon kan göra istället. Disciplineringen kan liknas vid den negativa 

förstärkningen som nämndes tidigare. Eleven vet under sitt undvikande agerande, och efter 
disciplineringen vilket beteende som är fel, och hur hon ska agera istället. Då blir det lättare att 
undvika negativa konsekvenser som kommer ur den aversiva styrningen.  

 
Eftersträvansvärda beteenden skapas genom disciplinering, även i sociala gemenskaper (Lento & 

Lindholm, 2007). Dessa beteenden kan tolkas som normer, som beskriver hur man bör och inte bör 
handla i olika situationer (Thornberg, 2006). Följer man inte dessa kommer påföljder, men om man 
håller sig inom normen blir man istället belönad (Karlsson, 2003).  

 
Det finns två typer av normer, formella och informella. De formella kallas även regler och är 

nedskrivna eller uttalade. Exempel på det är skolans regler om vad som är tillåtet eller inte i 
klassrummet. De informella tillhör mer det vardagliga livet. De är outtalade, men ses som 
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underförstådda av alla (Thornberg, 2006). I skolans värld finns det olika typer av regler. Det finns 
relationella regler som visar hur man ska bete sig mot andra och strukturerande regler som är till 
för att strukturera aktiviteter eller miljöer på skolan och personella regler som ska försöka få elever 

att tänka över sitt eget beteende och ta ett personligt ansvar för sina handlingar (a.a.). Dessa typer av 
regler är tänkta att få eleverna att bete sig enligt normen i klassrummet. 

 
Makt ger en möjlighet att påverka andra, att få sin vilja igenom. Det förutsätter en relation och 
interaktion med andra. En lärare kan utöva många typer av makt. Genom vida kunskaper 

(expertmakt), genom att andra ser upp till en (personlig makt), genom information och logik 
(informationsmakt), genom erkänd ledarroll (legitim makt) och genom befogenhet att ge och utlova 

belöningar och bestraffningar (belönande makt och tvångsmakt) (a.a.). Dessa makttyper kan 
kopplas till lärares korrigering av elevers beteenden, och de sista kan kopplas ihop med Skinners 
teori på så sätt att belöningarna ses som förstärkning och bestraffningarna eller hoten om dem, ses 

som negativ förstärkning eller aversiv styrning.  

Bemötande av elevers oönskade beteende 

Strategier som är vanliga vid hanteringen av normbrott är att läraren ger elever tillrättavisningar vid 
störande beteende, och då genom att säga elevens namn, ange ett skäl till tillrättavisningen, hota om 

eller genomföra en bestraffning, att håna eleven eller att be om en förklaring till beteendet. Av dessa 
strategier ses tillrättavisningen som den vanligaste. (Karlsson, 2003). Tillrättavisningarna kan ses 

som en typ av bestraffning där intentionen är att korrigera elevens felaktiga beteende. I Skinners 
teori betonas positiv förstärkning som ska förstärka de beteenden som är önskvärda. Det beteende 
man vill uppmuntra eller försvaga påverkas av yttre stimulering, det vill säga belöning och straff. 

Belöningen innebär goda vitsord, bra betyg och diplom, medan straffet eller den aversiva 
styrningen, innebär, som sagt, bannor, kritik, kvarsittning, extra skolarbete och/eller läxor. (Skinner, 

2008).  
 
Studier har visat att elevernas aktivitet i klassrummet är större när det är klassundervisning, än när 

det är individuellt bänkarbete (Hellman, 2000). För att förebygga dåligt beteende hos eleverna, ska 
eleverna vara införstådda i hur de ska bete sig för att alla ska få studiero.  De skall exempelvis veta 

när det är accepterat att prata med sin kompis och när det skall vara tyst. Ett exempel på när tystnad 
är viktigt är när eleverna får uppgifter som kräver läsförståelse. Prat mellan elever ses då som ett 
störande beteende, vilket gör att de tillrättavisas av läraren (Lento & Lindholm, 2007).  

 
Klassrumsarbetets utformning kan se ut på olika sätt, bland annat kan man använda sig av strategin 

”dominering” där eleverna disciplineras genom struktur och regler, och läraren använder sig av 
straff och belöning. I ”ko-optering” arbetar man efter elevers intresse på ett demokratiserat och 
vänligt sätt och den tredje strategin, ”Classwork management”, håller eleverna sysselsatta genom 

organisation av uppgifter. I stort sett alla lärare använder sig av alla strategier vid olika tillfällen 
(Hellman, 2000). För att hålla eleverna sysselsatta bör läraren arbeta med preventiva insatser, vilket 

innebär att läraren bör försöka undvika situationer där eleverna måste vänta på att få nästa uppgift 
(a.a.). Det förhindrar att eleverna blir okoncentrerade och börjar bete sig på ett störande sätt. En 
annan strategi som rör miljöns utformning är placeringen av eleverna i klassrummet (Samuelsson, 

2008). Platserna är oftast bestämda och oftast får eleverna inte sitta bredvid vem som helst eftersom 
de kan riskera att bli störda av varandra. Studier visade att eleverna pratade mer när de fick sitta 

som de ville. Eleverna uppfattas bli lugnare och uppföra sig bättre när de är placerade varannan 
flicka, varannan pojke. Flickorna kan då beskrivas som lugnande valium (Lento & Lindholm, 
2007). 

 
När det blir för stökigt eller högljutt kan läraren använda sig av metoder för att upprätta tystnad. Det 
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kan vara allt från att ringa i en liten klocka, säga ett visst ord eller göra ett visst tecken. När läraren 
gör eller säger sitt ”tysta-tecken” vet eleverna att det ska vara tyst. I vissa fall ska de även göra det 
tecken som läraren visar. Tystnadsmetoderna används för att läraren ska slippa skrika på eleverna 

(a.a.). och är exempel på negativ förstärkning – om de inte följer uppmaningen så blir det någon 
form av obehaglig konsekvens. 

 

Genusskillnader 

De föreställningar och förväntningar som finns om flickor och pojkar och hur respektive kön ska 
bete sig, påverkar sättet för hur de bemöts och behandlas. Förväntningarna menar att det finns 

skillnader mellan könen, och hur dessa skillnader skapas kan bero på biologiska orsaker där 
beteendet ligger i arvet, eller så kan det bero på sociala orsaker där beteendet har skapats av 
samhällets roller och mönster. Hur det än ligger till så behandlas flickor och pojkar olika. Flickorna 

sägs få inflytande genom att vara duktiga och anpassa sig, och de belönas med betyg. Pojkar 
däremot får inflytande genom att synas och höras, och deras belöning ligger i uppmärksamheten de 

får (Karlsson, 2003). 
 
Det finns alltså en tydlig skillnad mellan könen. Det är betydligt fler pojkar som är bråkiga eller 

stökiga (Hellman 2000; Samuelsson, 2008). Pojkar tillrättavisas betydligt fler gånger än flickor, 
även om det är samma typer av normbrott som begås (Karlsson, 2003). Exempelvis pratar flickor 

och pojkar lika mycket, men pojkarna pratar högre och går runt i klassrummet för att prata med 
kompisar, medan flickor sitter kvar på sina platser och pratar tyst med de som sitter i närheten 
(Lento & Lindholm, 2007). Skillnaderna i behandlingen av de elever med ett stökigt beteende har 

troligtvis att göra med de föreställningar om att flickor är som lydiga och trevliga medan pojkarna 
är bråkiga. Anledningen till att pojkar får fler tillsägelser kan förklaras genom att deras beteende 

inte är lika skolanpassat som flickornas. Flickorna anses vara problemfria och följa regler bättre än 
pojkar, medan pojkar är mer utåtagerande, och högljudda vilket leder till att de får mest 
uppmärksamhet. Då flickorna anpassar sig till skolsituationen, kräver de inte lika mycket 

uppmärksamhet. Detta gör att de lätt blir förbisedda av lärarna (Karlsson, 2003).  

Sammanfattning 

Den tidigare forskningen visar på att ett störande beteende innebär att eleverna pratar, stör, inte gör 
det de ska, är olydiga eller går omkring. Beteendet ses som störande då det bryter mot de skrivna 

eller oskrivna regler som finns i klassrummet. Vid bemötande av elevers beteenden som anses vara 
stökiga, använder sig lärare av belöning och straff. Straffet som används är oftast tillrättavisningar 

av olika slag. Om eleverna disciplineras genom tillrättavisningar och förslag på hur de ska bete sig 
istället så skapar detta en norm för elevernas klassrumsbeteende. Eleverna påverkas av läraren 
eftersom denne besitter olika typer av makt, bland annat belönande makt och tvångsmakt. 

 
Läraren kan utforma klassrumsarbetet efter regler och struktur, elevernas intresse eller organisation 

av uppgifter. I många fall använder sig läraren av alla strategier vid olika tillfällen. Läraren väljer 
oftast också hur eleverna ska placeras i klassrummet, och i de flesta fall får eleverna inte sitta vid 
den de vill eftersom det finns risk för att eleverna kommer att störa varandra. Ibland placeras 

eleverna varannan flicka, varannan pojke då eleverna uppfattas bli lugnare och uppföra sig bättre 
då. Läraren använder sig av olika tystnadsmetoder för att slippa skrika, så som ett visst ord eller ett 

visst tecken. Eleverna ska veta att de ska vara tysta när ordet sägs eller tecknet görs. Genom regler 
och tillrättavisningar disciplinerar man elever till a tt bete sig på ett önskvärt sätt. Detta önskvärda 
sätt skapar en norm för hur man ska bete sig i ett klassrum.  

 
Den tidigare forskningen har även kommit fram till att förväntningar påverkar hur pojkar och 
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flickor behandlas och de skillnader som sägs finnas mellan könen kan bero på biologiska eller 
sociala orsaker. Pojkar får flest tillrättavisningar (Karlsson, 2003), vilket beror på att det är flest 
pojkar som är stökiga (Samuelsson, 2008). De sägs prata högre och gå runt i klassrummet (Lento & 

Lindholm, 2007). Genom att synas och höras får de inflytande och de belönas genom 
uppmärksamheten de får. Flickor däremot sitter på sina platser och pratar tyst. Deras inflytande 

skapas genom deras anpassning och genom att de är duktiga. Belöningen ligger i betyget. 
Föreställningar om könsroller säger också att pojkar ska vara bråkiga och flickor lydiga. Skolan 
anses också vara mer anpassat för flickor än för pojkar eftersom flickor är problemfria och kan följa 

regler bättre. De blir lätt förbisedda av lärarna då pojkarna, genom sitt beteende, får mest 
uppmärksamhet (Karlsson, 2003). 
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Kapitel 3 Metod 

 
Då studien handlar om beteenden; hur lärare bemöter normbrytande, olämpliga elevbeteenden, så 

passar observationsmetoden bra. Den innebär att man observerar det man valt att studera och 
antecknar eller spelar in situationen med en videokamera eller med en bandspelare. Anledningen till 

att denna metod valdes var för att studiens syfte är att besvara frågeställningen ur ett empiriskt 
perspektiv; att se hur det kan gå till ute i klassrummen. Styrkorna med denna metod är just att man 
får chansen att studera hur det är i det naturliga sammanhanget och ge undersökninge n ekologisk 

validitet. Observationerna passar bra om man vill få information men kanske inte har någon som är 
villig eller har tid att intervjuas. En svaghet i denna metod är att den är tidskrävande (Patel & 

Davidson, 1991,1994). Ytterligare en svaghet, enligt personlig åsikt, är att det ibland kan vara svårt 
att observera samtidigt som man ska anteckna det som sker. Det är svårt att hålla ögonen på två 
saker, ett sätt att lösa detta problem är att använda videokamera, men för denna studies syften 

befanns observationer ge tillräcklig information för att besvara de ställda frågorna.  
 

Intervjuerna var helt standardiserade, vilket innebär att likalydande frågor ställdes i samma ordning, 
till de båda lärare som intervjuades. Dock hade första intervjun en fråga mer än den andra. Till hjälp 
användes en bandspelare för att exakt registrera det som sades (Patel & Davidson, 1991,1994).  

Lärarna var tillfrågade innan intervjun och hade godkänt inspelningen. Intervjuerna var 
ostrukturerade på så sätt att lärarna fick maximalt med utrymme för att besvara frågorna som 

ställdes (a.a.).  
 
Forskningen som har bedrivits kan beskrivas som både kvantitativ och kvalitativ. Dessa begrepp 

beskriver hur den insamlade informationen bearbetas och analyseras. Den kvantitativa forskningen 
använder sig mest av statistiska analysmetoder, medan den kvalitativa riktar sig mer åt verbala 

metoder (Patel & Davidson, 1991,1994). Den kvantitativa informationen kan nås genom 
observationer och den kvalitativa kan nås genom intervjuer.  

Urval 

Studien gjordes i två lågstadieklasser och bedrevs i en skola som jag hade tillgång till. Eleverna och 

deras lärare utgör studiens informanter. Valet av årskurs påverkades av den egna utbildningens 
behörighet, och de två klasser som valdes var just för att se om det fanns några likheter eller 
skillnader mellan lärarnas sätt att arbeta. Den litteratur som användes i forskningen valdes efter 

relevans till studiens olika delar. Den litteratur som fokuserade på orsaker till ett stökigt beteende, 
valdes bort. Den informationen är visserligen relevant, men utgör inte syftet med denna studie. 

Uppläggning och genomförande 

Den, för studien, valda skolan ligger i ett medelklassområde, omgiven av parhus och en stor park. 
En stor majoritet av eleverna på skolan är av svensk härkomst, detsamma gäller lärarna. Ena klassen 
består av 28 elever, och den andra klassen består av 26 elever. I båda klasserna är majoriteten av 

eleverna pojkar (18 pojkar och 10 flickor i klass A och 15 pojkar och 11 flickor i klass B).  
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Vid studiet av lärarnas agerande så blev en stol längst bak i klassrummen utgångspunkten för mina 
observationer, just för att inte störa lärarna och eleverna i deras arbete. Då klasserna, som i resten av 
arbetet kommer kallas klass A och klass B, kände mig sedan tidigare, verkade det inte som om att 

deras beteende påverkades av min närvaro. De hälsade vid min ankomst, därefter pågick lektionerna 
som vanligt och elevernas uppmärksamhet riktades främst mot läraren eller kamraterna. Genom 

placeringen längst bak i klassrummet fick jag en god överblick över hela klassen. Under studierna 
observerades lärarnas (hädanefter benämnda lärare A och lärare B) strategier och bemötande av 
elever och dessa antecknades i en fältdagbok. Till hjälp användes dessutom ett ”tillsägelseschema” 

med namnen på klassernas elever, där varje elev fick en markering vid varje negativ och positiv 
förstärkare. Schemat visades inte för lärarna eller eleverna för att de inte skulle bete sig annorlunda 

om de visste om det, - eleverna skulle sköta sig bättre och läraren skulle tänka på att inte säga till 
lika mycket, utan istället ge eleverna mer beröm efter förväntningar på socialt önskvärt beteende, 
även kallat socialt önskvärdhet eller ”social desirability” (Survey Research Laboratory, 2010). Detta 

vore i och för sig en intressant fråga att studera. Lärarna var underrättade om att observationerna 
skulle fokuseras på bemötande av icke önskvärda beteenden. Observationerna skedde under 

lektionstimmar då eleverna hade ”eget arbete”. Detta innebar att de själva fick välja vad de skulle 
arbeta med. Det var oftast arbete i de böcker där de låg efter. I vissa fall fick eleverna uppgifter av 
lärarna som de skulle arbeta med självständigt. Det egna arbetet skedde under för- och eftermiddag, 

totalt fyra lektionstimmar i klass A och tre timmar i klass B.  
 

Fältdagboken och ”tillsägelsechemat” gjorde det möjligt att gå tillbaka till anteckningarna om 
någonting behövdes tilläggas eller kollas upp. Under observationerna övades det aktiva lyssnandet 
upp. Medan antecknandet pågick uppfattades ändå tillsägelser och beröm. Dessa, samt namnen på 

de elever som blev tillsagda eller fick beröm, ”hölls kvar i huvudet” tills antecknandet kom till 
punkt. Därefter gjordes en markering i schemat vid namnet på den elev som bemöttes. Alla 

tillsägelser som lärarna gav till sina elever var inte identiska, därför gjord es en bokstav vid varje 
markering för att informera vad just det strecket innebar. Det kunde exempelvis se ut enligt 
följande: S för ”sitt ner”, T för ”tyst”, R för ”räck upp handen” och så vidare. Förutom elevernas 

beteende och lärarens metoder för bemötande observerades också sättet för hur pojkar och flickor 
rörde sig för att se om det fanns någon skillnad där som kunde ge en förklaring till antalet 

tillsägelser som gavs till vardera kön. Även pratet bland eleverna observerades, och de eventuella 
skillnader som dessa observationer visar, beskrivs övergripande i resultatet.  
 

Efter två dagars observation (4 timmar) analyserades resultaten och en intervju gjordes med 
klassläraren om elevernas oönskade beteenden, samt att vi diskuterade mina observationer. Under 

analysen av resultaten gjordes en lista på tillrättavisningsmetoder som vardera klassläraren använde 
för att hantera sina normbrytande elever. Dessa visades för lärarna efter intervjuerna. Frågorna som 
ställdes var tänkta att ge information som inte kunde nås via observationer, det vill säga, lärarnas 

upplevelser och tankar kring ämnet. Intervjuerna gjordes strax efter observationerna under den 
andra dagen eller någon dag senare. Tiden berodde dels på nyfikenhet hos lärarna och dels på 

tillgänglighet för egen del. Intervjuerna skedde mellan två ögon, i båda fallen och de ägde rum i 
lärarnas respektive klassrum efter att eleverna haft sina sista lektioner. Vardera intervjun tog mellan 
15 och 20 minuter  

 

Materialbearbetning 

De noteringar som hade antecknats gällande lärarnas tillrättavisningar av elevernas oönskade 
beteende sorterades in i två grupper - verbala och icke-verbala. De verbala innefattade alla muntliga 
tillsägelser som exempelvis ”tyst”, ”räck upp handen” eller elevens namn, medan de icke-verbala 

innefattade lärarens alla osagda tillsägelser som ändå korrigerar elevernas beteende, så som en hand 
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på elevens axel eller en bestämd blick. Därefter analyserades ”tillsägelseschemat” där antalet 
tillsägelser (negativa förstärkare) och beröm (positiva förstärkare) räknades, samt vilket kön som 
hade fått flest av tillsägelserna respektive berömmen. De olika typerna av tillsägelser räknades 

också ihop. När resultaten var färdiga översattes de till procent för att göra skillnaderna och 
likheterna extra tydliga. De inspelade intervjuerna transkriberades efteråt så att lärarnas svar fanns 

lättillgängliga på papper. Texten transkriberades innan den analyserades. Vid transkriptionen 
markerades tydligt vem som sade vad, intervjuare (I) och lärare A och B i respektive text vilket 
gjorde frågorna och svaren tydliga. Båda intervjuerna finns med som helhet i bilaga 6. Det enda 

som inte har skrivits ut är namn på elever och lärare.  Intervjuerna var tänkta att jämföras med det 
som observationerna visade; om lärarnas uppfattningar kring deras tillrättavisning av elevernas 

oönskade beteende, stämde överens med det som hade antecknats.  
 

I det kommande kapitlet kommer en beskrivning att göras kring klimatet i de två studerade 

klasserna, därefter följer en genomgång av observationernas resultat samt lärarnas intervjusvar. 
Studien är etnografisk och syftar på att beskriva de gjorda observationerna så noggrant som möjligt 

i resultatet. Den kommande analysen har en deduktiv form där syftet är att kategorisera den egna 
studien efter de begrepp som har använts i det teoretiska perspektivet. De teorier som finns prövas 
på det egna arbetet och resultaten visar sedan om dessa verkar stämma (Patel & Davidson, 

1991,1994). 

Etiska aspekter 

Denna studie bedrevs på en skola där observatören var känd sedan tidigare. Rektor, lärare och lärare 
var tillfrågade innan studiens påbörjades. Av etiska skäl, främst konfidentialitetskravet, kan det 

anses vara olämpligt att studera personer man känner genom att det som sägs är i förtroende i en 
liten grupp och därmed inte öppet för utomstående att ta del av. Genom att inte nämna namn på 

personer eller platser, kan inte informanterna eller skolan identifieras. Ett annat skäl är att det kan 
vara svårt för observatören att förhålla sig på ett distanserat sätt på grund av förutfattade meningar 
och förväntningar på de personer som observatören har en relation till vilket leder till att studien 

inte blir objektiv. 
 

Lärarna var väl medvetna om syftet med studien är alla namn och personliga uppgifter 
anonymiserats så att inga individer kan identifieras. Lärare och elever informerades också om att 
deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan uppgivande av orsak.  
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Kapitel 4 Resultat  

Beskrivning av data/empiri 

Klasserna 

Bänkarna står i rader vända mot tavlan och eleverna är placerade varannan flicka, varannan pojke. 

Klassen verkar ha ett antal dominerande pojkar som har en förmåga att ”dra igång” de andra 
eleverna. Beter de sig stökigt, får de andra eleverna (oftast pojkar) att bete sig likadant. Enligt 

observationer tycks klassen fungera bra som helhet. Eleverna talar med sina kamrater i vänlig ton 
och enligt läraren är de väldigt lyhörda och ställer upp för varandra. När eleverna kommer in i 
klassrummet efter en rast, är de mycket stökiga och tar lång tid på sig att bli tysta och sitta still. 

Samma situation uppstår vid slutet av dagen, när sista lektionen ska avslutas. I denna klass går 
läraren runt i klassrummet och tittar till eleverna och rättar deras uppgifter. Detta leder till att 

eleverna får vänta på att läraren ska komma till just dem för att rätta deras uppgifter eller eventuellt 
ge dem en ny. Under denna väntan blir elevernas beteende mer stökigt och eleverna rör sig mer i 
rummet, vilket leder till tillsägelser. Observationerna visar att de dominerande eleverna gärna pratar 

eller springer runt när läraren inte tittar på dem.  
 

I klass B står bänkarna i grupper, där eleverna sitter varannan flicka, varannan pojke. Klassen har en 
del dominerande pojkar, men enligt egen uppfattning är de färre än antalet som observerades i klass 
A, men dessa har också förmågan att dra igång andra elever i liknande beteende. Det finns annars 

en tydlig struktur i klassen, där majoriteten av eleverna sitter på sina platser och gör det de ska. 
Även denna klass tycks fungera bra som helhet, och eleverna valde oftast att umgås med andra 

elever med samma intresse. I jämförelse med klass A, blev eleverna tysta och stillasittandes fortare 
efter att de kommit in från en rast. Inte heller avslutandet av sista lektionen eller elevernas väntan på 
lärarens rättning var lika stökig som i den andra klassen. I denna klass sitter läraren oftast vid sin 

kateder och låter eleverna komma till henne när de vill ha någonting rättat eller behöver hjälp. 
Eleverna ställer sig på kö och väntar på sin tur. Genom sin placering har läraren koll på hela 

klassen, men när hon hjälper någon annan vid katedern eller när hon eventuellt går runt i 
klassrummet och inte har ögonkontakt med de dominerande eleverna, blir situationen stökigare.  

Observationer 

Korrektioner 

Klassrumsobservationerna visade på att både lärare A och lärare B har regler i sina klassrum, men i 

lärare A:s fall är dessa inte nedskrivna utan tar gestalt i hennes tillrättavisningar. Klassrumsregler 
sattes dock upp på en dörr efter att studien avslutats. De regler som lärare B har i sitt klassrum 
kallas trivselregler och tar bland annat upp ”lugnt och tyst i klassrummet”. Dessa har uppkommit 

genom diskussion med eleverna och reglerna är även underskrivna av varje elev (se bilaga 3).  
 

Båda lärarna använder sig av verbala och icke verbala metoder för att korrigera olämpliga 
beteenden. De förstnämnda innefattade, förutom uppmuntran och ordet bra, olika typer av 
beteendedirektiv, elevens namn, höjd röst, sträng ton, viskningar, förklaringar till tillsägelser, 

alternativ till annat beteende, intresse för elevens arbete och enskilt samtal med eleven. De icke 
verbala metoderna innefattade däremot tystnad, ”tystnadstecken”, blickar, händer på axlar eller 

rygg, elever som leds till sina bänkar, ignorering, knackningar på bänkar, pekfinger framför munnen 
och läraren som ställer sig vid elevens bänk. Dessa korrigeringsmetoder observerades hos båda 
lärarna, men det fanns skillnader i vilken metod som användes mest. Lärare A använde fler icke 
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verbala metoder, än vad lärare B gjorde. Hos förstnämnda lärare användes icke verbala metoder 21 
gånger, där tystnad och blickar var de vanligaste. Lärare B använde icke verbala metoder 12 gånger, 
och den vanligaste metoden var att hon la sin hand på e levernas axlar eller rygg. Likheterna ligger 

dock i att, genom de verbala metoderna, var det beteendedirektiv, eller tillsägelser av olika slag, 
som användes flest gånger för att korrigera ett stökigt beteende (se tabell nedan). Varje markering 

hade en bokstav ovanför som stod för tillsägelsetypen som gavs just då. De olika typerna räknades 
ut i antal och tabellerna nedan visar vilka tillsägelser som användes mest och även likheter och 
skillnader mellan de olika klasserna. När lärarna berömde eleverna var det, enligt observationerna, 

enbart via verbala metoder. De observationer som gjordes visade att alla typer av tillrättavisningar 
fungerade, åtminstone för en stund. Studien har dessvärre inte några siffror på vilken typ av 

tillrättavisning som fungerade bäst, och fick eleverna att göra det de skulle under längst tid.  
 

Tabell 1: Lärare A:s fördelning av olika typer av tillsägelser.  

Typ av tillsägelse Antal I procent Till pojkar Till flickor 

Tyst (T) 43 45 % 36 7 

Jobba (J) 19 20 % 19 0 

Sitt ner (S) 13 14 % 11 2 

Räck upp handen (R) 11 12 % 11 0 

Lyssna (L) 9 9 % 8 1 

 

Tabell 2: Lärare B:s fördelning av olika typer av tillsägelser 

Typ av tillsägelse Antal I procent Till pojkar Till flickor 

Tyst (T) 43 46 % 40  3 

Gör inte så (G) 17 18 % 16 1 

Sitt ner (S) 14 15 % 14 0 

Jobba (J) 10 11 % 10 0 

Lyssna (L) 6 6 % 6 0 

Räck upp handen (R) 3 3 % 3 0 

 

Det visas ganska tydligt i ovanstående tabeller att båda lärarna gärna ville att det skulle vara tyst i 
klassrummet när eleverna arbetade. Det visar också att ”tyst-regeln” var den regel som eleverna bröt 
mot mest.  

 

Flickor och pojkar 

Observationerna som gjordes i båda klasserna visar på att det finns tydliga skillnader mellan könen, 
gällande hur de rör sig i klassrummet och hur de talar med varandra. Detta i sig resulterade i tydliga 

skillnader i tillsägelseschemat; vilket kön som fick mest tillsägelser och beröm.  
 

Nedan visas hur fördelningen av tillsägelser och beröm till eleverna, såg ut hos lärare A och lärare 
B. Det är viktigt att ha i åtanke att dessa siffror endast visar observationer utifrån två dagars 
observationer i vardera klassen.  
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Tabell 3: Lärare A:s fördelning av tillsägelser och beröm. 

 Tillsägelser I procent Beröm I procent Totalt antal  I procent 

Antal 95 95 % 5 5 % 100 - 

Till pojkar 85 89 % 3 60 % 88 88 % 

Till flickor  10 11 % 2 40 % 12 12 % 

 

Tabell 4: Lärare B:s fördelning av tillsägelser och beröm. 

 Tillsägelser I procent Beröm I procent Totalt antal  I procent 

Antal 93 83 % 19 17 % 112 - 

Till pojkar 89 96 % 9 47 % 98 87 % 

Till flickor 4 4 % 10 53 % 14  13 % 

 

Tabellerna visar tydligt att det var flest tillsägelser som delades ut i båda klasserna samt att pojkarna 

fick ta emot en stor majoritet av dessa. Detta kan tolkas som att eleverna i stort sett bara får 
uppmärksamhet från lärarens sida när de beter sig på ett oönskat sätt och att den största delen av 
uppmärksamheten går till pojkarna i klasserna. Flickorna blir, med andra ord, förbisedda. Antalet 

tillsägelser och det antal som var riktat mot pojkar ser rätt lika ut i klasserna, men anta let fördelade 
tillsägelser till flickor och antalet beröm skiljer sig en hel del. Lärare B har, som synes, delat ut fler 

beröm än lärare A.  
 
Gjorda observationer på elevernas rörelse i klassrummet visade en tydlig skillnad mellan könen. 

Majoriteten av pojkarna gick, sprang, kröp, dansade och hoppade i klassrummet, medan flickorna 
gick i en lugnare takt och på ett mer diskret sätt. De gick från en punkt till en annan, utan att vare 

sig hoppa eller dansa. Gällande pratet i klassen, skedde flickornas samtal o ftast med kompisar av 
samma kön och deras samtal hördes knappt bland pojkarnas höga prat, rop och skratt. I klass A 
bryter flickorna mot regeln som säger att de ska sitta stilla och jobba, men samtidigt följer de 

reglerna som säger att de ska viska och gå lugnt. I klass B så följer och bryter flickorna mot en och 
samma regel; att det ska vara lugnt och tyst i klassrummet. De är lugna men inte tysta. Av de tio 

tillsägelser som delades ut till flickorna i klass A, var sju till för att få dem att bli tysta och två för 
att få dem att sitta ner. Trots att dessa siffror inte visar allt prat och gående i klassrummet, som 
flickorna faktiskt gjorde, så var lärare A ändå rätt så uppmärksam. I klass B var tre av de fyra givna 

tillsägelserna till för att få flickorna att bli tysta. Lärare B tillät mer rörelse i klassrummet, om det 
skedde under lugn takt. 

 

Intervjuer 

Efter observationerna intervjuades lärarna och de fick även se ”tillsägelseschemat”.  Här presenteras 
de ställda frågorna och informanternas relevanta svar. Förr att läsa båda intervjuerna i sin helhet, se 

bilaga 6. 
 
Intervjufrågorna till lärarna såg likadana ut, med undantag för första frågan. Under observationerna 

hos lärare A upptäcktes det att det fanns uttalade regler i hennes tillrättavisningar, men dessa var 
inte skriftliga eller uppsatta i klassrummet, vilket ledde till att endast hon fick första frågan enligt 

följande: 
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 Vad finns det för regler i klassrummet och varför är de inte uppsatta?  
 

De regler som fanns i lärare A:s klassrum beskrevs som självk lara av lärare A. Klassen brukar delas 
in i halvklass där ena halvan har lektioner med fritidspedagogen. Enligt lärare A var det denne som 
brukade prata med eleverna om de regler som gäller, vilket var anledningen till att det inte pratades 

så mycket om det i klassrummet. ”Men det ska ju gälla samma... som där” enligt lärare A. Eleverna 
är förväntade att känna till de regler som finns och att de gäller överallt. Lärare A nämnde sedan att 

det kanske är läge att sätta upp regler i alla fall.  
 

 

 Vilka strategier använder du för att få ordning på elevernas oönskade beteenden? 

De strategier som nämndes för att få ordning på elevernas oönskade beteenden, var hos lärare A, att 

sätta sig bredvid de elever som bröt mot normen. Det underlättade också att ha en extra pedagog i 
klassrummet, som var där som resurs åt en av eleverna. Han hjälper till att hålla koll på de 
normbrytande eleverna så att lärare A får mer tid till att hjälpa elever som behöver hjälp. Lärare A 

nämnde också att placeringen av eleverna i klassrummet bidrog till att skapa stökiga beteenden. 
”Flyttar jag på Y, så hittar han en ny. Flyttar jag på Z, så hittar han en. Så jag låter de sitta där vid 

dörren, så skickar jag ut dem snart (skratt)”. Lärare B berättade att hon är konsekvent och visar 
eleverna att hon menar det hon säger. Om eleverna valde att inte lyssna fick de konsekvenser. När 
hon märker att eleverna har svårt för att ”samla sig”, får de träna genom att sitta på en stol eller på 

golvet. Lärare B berättade också att hon försöker förstärka det som är bra. ”Försöka hitta och 
berömma, berömma, berömma.” Vissa elever kan ha svårt att ta tillsägelser inför klassen, så dessa 

brukar hon försöka få kontakt med på tu man hand. Sedan finns det även i denna klass, en extra 
pedagog som resurs åt en av eleverna, som hjälper till att hålla koll. ”Struktur och... (suckar)... det 
låter ganska tråkigt, men det måste till liksom.” 

 

 Vad tror du mina observationer visar och vad kan det bero på?  

När lärare B skulle försöka gissa vad observationerna skulle visa, berä ttade hon att hon förmanar 
hela tiden; ”som en tjatmaskin”. Hon gissade på att pojkarna hade fler tillsägelser än flickorna. 

Observationerna visade att pojkarna hade betydligt fler tillsägelser än vad flickorna hade och lärare 
A antog att det antagligen berodde på att hon hör pojkarna mest och att eleverna drar igång 
varandra. ”Den killen har inte något, och inte den… men henne har jag varit och hackat på 

(skratt)”. Lärare B reagerade på att det var mer negativt än positivt, trots att hon brukar tänka på hur 
hon ska berömma eleverna. Lärarna fick också se en sammanfattning av de tillrättavisningsmetoder 

(se bilaga 4) som de använde för att tillrättavisa sina elevers oönskade beteenden, och berättade då 
att de känner till att de gör vissa av metoderna. Lärare B svarade ”Ja, men det här med att jag tar 
dem till katedern, det är ju mycket också för att jag ska tala om vad de ska göra.” De andra 

metoderna förvånar dem. ”Gör jag så? Ja, så... (lärare A pekar på en av punkterna). Tur att du inte 
filmade... (skratt)”. När det är för stökigt brukar lärare A stå tyst framför tavlan och vänta på att 

eleverna också ska bli tysta, innan de kan fortsätta arbeta. Ibland gör hon också en gest som ska visa 
eleverna att de ska vara tysta. Det kan beskrivas som ett så kallat ”tysta-tecken”, och när det görs, 
ska eleverna bli tysta och göra likadant. Gesten som lärare A använder sig av innebär att händerna 

läggs på huvudet. Hon berättar att hon på en kurs fick lära sig att man skulle visa att man var 
samlad; ”är du samlad? (gör ”tysta-tecknet”)”, men att hon ibland saknar tålamod att vänta in 

eleverna. Då kommer tillsägelserna. Lärare A beskriver hanteringen med elevers oönskade beteende 
som ”hunduppfostran”; att hon får strama åt tyglarna vid flera tillfällen. ”Nu är det dags för 
korrigering.” 

 

 Brukar du diskutera hanteringen av elevers oönskade beteenden med kollegor? 
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När lärarna berättade om de brukade diskutera korrigeringen av elevers oönskade beteenden med 
sina kollegor, nämnde båda att de gör det med sina närmaste kollegor [fritidspedagogerna] eftersom 
de har samma elever. Dessa diskussioner sker oftast i samband med en planering av något slag eller 

när de hinner. 
 

 Har du fått någon fortbildning i ämnet? 

Gällande fortbildning i ämnet svarade lärare A att hon har gått kurser om ledarskap, hur man blir en 

bra lärare. Lärare B svarade att hon har fått lära sig om SET (social emotionell träning) där man lär 
sig hur man förstärker och vänder på det negativa för att få ett positivt klimat i klassrummet. Det är 
mycket reflektion och eleverna får uppgifter att besvara kring sig själva, familjen och kompisar. 

SET finns för övrigt även hos lärare A, men det är då fritidspedagogen som håller i det arbetet. 
Lärare A tillade efter intervjun att det var intressant att se det ur en annan synvinkel, och kort 

därefter sattes klassrumsregler upp i hennes klass.  

Sammanfattning 

Hur bemöter lärarna elevers icke önskvärda beteenden  

Den vanligaste tillrättavisningsmetoden var tillrättavisningar av verbal och icke verbal form, så som 
exempelvis elevens namn, ”sitt ner”, blickar från läraren och en hand på den normbrytande elevens 
axel. Dessa användes för att korrigera oönskade beteenden hos eleverna, och de beteenden som var 

oönskade, var sådana som bröt mot de nedskrivna eller uttalade reglerna som fanns i klasserna. Den 
vanligaste tillrättavisningen var verbal och innefattade ordet ”tyst”. Lärarna använde sig av denna 

tillrättavisning för att få eleverna att dämpa sig när ljudnivån var för hög. Med hjälp av de icke 
verbala metoderna, tillrättavisar lärarna sina elevers oönskade beteende genom att sätta sig bredvid 
eleverna, att vara konsekvent och visa eleverna att de menar vad de säger. Om eleverna inte lyssnar 

får de konsekvenser. De konsekvenser som observerades var tillsägelser.  

Hur är bemötandet fördelat mellan könen  

En stor majoritet av tillsägelserna gick till pojkarna i klasserna. Observationerna visade att pojkarna 
fick drygt 90-95 % av tillsägelserna, medan flickorna endast fick runt 4-10 %. Detta resulterade i att 

eleverna till stor del endast uppmärksammades när de betett sig illa och att den största delen av 
uppmärksamheten gavs till pojkarna. En trolig anledning till det var att pojkarna syntes och hördes 

mer, medan flickorna hade ett mer diskret beteende.  

Hur uppfattar lärarna sitt bemötande av normbrott i klassrummet  

När lärarna fick se tillsägelsechemat för sin klass, såg de att pojkarna hade fått fler tillsägelser än 
flickorna. Lärare A trodde att det berodde på att det var för att hon hörde dem mest. Lärare B 

reagerade på att det var mer negativt än positivt, trots att hon i sitt arbete försökte förstärka det som 
var bra genom att uppmuntra eleverna. Lärarna kände till att de gjorde vissa 

tillrättavisningsmetoder, men de förvånades av andra.  

Analys av data/empiri 

För att analysera det insamlade materialet kommer denna del i studien att delas upp i mindre 
kategorier för att få en så noggrann och lättöverskådlig analys som möjligt. Kategorierna styrs av de 

begrepp som kommit upp i de teoretiska perspektiven och de kategorier som kommer at t användas 
är ”Positiv och negativ förstärkning och aversiv styrning”, ”Disciplin, normer och regler” och 
”Genus”. Dessa syftar delvis till att besvara två av de forskningsfrågor som ställdes i inledningen; 
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hur lärare bemöter elevers oönskade beteenden samt hur bemötandet är fördelad mellan könen. Den 
första kategorin ämnar analysera den förstnämnda forskningsfrågan. Den andra kategorin kommer 
analysera regler, normer och önskvärda beteenden, medan den sistnämnda kategorin fokuserar på en 

analys av de föreställningar som finns kring pojkar och flickors beteenden i skolan.  

Positiv och negativ förstärkning och aversiv styrning  

I den egna studiens observationer ser man tydligt att båda lärarna använder sig av yttre stimulering 
för att uppmuntra eller försöka försvaga felaktiga beteenden. De beröm som delades ut tolkas som 

belöningar och tillsägelserna ses som straff (alltså inte den mer effektiva negativa förstärkningen). 
Berömmen är exempel på positiv förstärkning, där lärarna uppmuntrar ett beteende, som då 

förstärks. Dock kan det inte påstås att resultaten har visat något exempel på negativ förstärkning. 
Bestraffningarna är aversiva, till och med de icke verbala och ger således ingen vägledning för hur 
beteendet skall korrigeras för att undvika dessa.  

 
Att undervisningen är full av betingelser märks i de nedskrivna eller uttalade regler som visar på det 

beteende som ska råda i klassrummet. Dessa syns mest i de tillsägelser som eleverna får. Det är 
klara beteendedirektiv från lärarnas håll. Oavsett vilka elevernas intentioner var när de betedde sig 
på ett normbrytande sätt, fick de alltid lärarnas uppmärksamhet förr eller senare. Vid närmare 

granskning av tabell ett och två ser man tydligt att eleverna fick mest uppmärksamhet när de 
betedde sig illa än när de betedde sig bra, någonting som läraren skulle undvika (Skinner, 2008). 

Lärare A använde många olika typer av icke verbala metoder för att korrigera elevernas beteenden, 
däribland ignorering som nämns i den tidigare forskningen.  

Disciplin, normer och regler 

De regler som finns i de studerade klasserna berättar hur eleverna ska bete sig. De avslöjar de 

beteenden som är eftersträvansvärda. Det finns relationella regler som talar om hur eleverna ska 
bete sig mot sina kamrater. Det finns strukturerade regler som talar om hur aktiviteter eller miljön 
ska struktureras och slutligen finns det personella regler som tar upp elevens eget beteende och som 

syftar till att eleven ska ta ansvar för sina handlingar (Thornberg, 2006). Klass B har en blandning 
av alla regeltyper, medan alla regler utom en i klass A är personella. Det önskvärda beteendet hos 

eleverna i klass B är, utifrån reglerna som finns, att eleverna ska ta hänsyn till och vara lyhörda mot 
andra, att de ska ha ett vårdat språk med en låg samtalston samt att de ska vara lugna. I denna klass 
kallas reglerna för trivselregler, som visar hur eleverna ska bete sig för att alla i klassen ska trivas. I 

klass A har man däremot klassrumsregler, som rätt och slätt talar om hur eleverna ska bete sig just 
där, och deras regler visar på att det ligger ett stort ansvar hos den enskilda eleven. Eleven ska göra 

det den ska, vara stillasittande eller röra sig på ett lugnt sätt, hålla en låg samtalston, inte prata utan 
att ha fått ordet samt vara tyst och lyssna när någon annan talar. Dessa är mer detaljerade än de 
övergripande trivselreglerna som finns i andra klassen, men de var dock oskrivna under studiens 

gång. Bryter eleverna mot ovanstående regler, tillkommer konsekvenser i form av bestraffning. 
Syftet är att därigenom ändra på elevens beteende och få honom eller henne att förbättra sig i 

framtiden (Skolverket, 2006). 
 
Det kan vara svårt att hålla reda på de regler som finns om dessa inte är nedskrivna, därför är det 

också lätt att bryta mot dem och den norm de skapar. När några elever i klass A bröt mot lärarens 
regler, var hon tvungen att vidta disciplinära åtgärder för att få eleverna att bete sig så som hon 

ville. Eleverna bestraffades med tillrättavisningar av olika slag, och för en stund gjorde de som de 
skulle. Men efter ett tag bröt de mot reglerna igen, de fick en ny tillrättavisning och uppförde sig 
sedan på rätt sätt. Det blev som en ond cirkel som aldrig tog slut. Kanske var inte åtgärderna 

tillräckligt hårda för att få eleverna att behålla det önskade beteendet. Under studiens gång fick inte 
eleverna något hårdare straff än en tillsägelse. Men hur hårt måste man ta i? Lärare A upptäckte 

genom intervjun att hennes system inte fungerade. Reglerna var tvungna att bli ännu tydligare. De 
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blev skriftliga och sattes upp i klassrummet så att alla eleverna kunde läsa dem. Hur det gick sedan 
förblir osagt. Klass B hade tydliga regler uppsatta i klassrummet, men vissa elever bröt mot dessa 
ändå. Precis som i andra klassen fick eleverna bestraffningar i form av tillrättavisningar och därefter 

ett gott uppförande för stunden. Sedan började allt om igen, som i en cirkel. Inte heller i denna klass 
fick eleverna hårdare straff än tillrättavisningar. Lärarna borde känna till vilka befogenheter de har 

när de gäller hanteringen av elevers oönskade beteende. Det står i grundskoleförordningen, men 
ändå användes de inte under tiden studien pågick. Kan det ha haft någonting att göra med min 
närvaro i klasserna? 

 
Under studien observerades det väldigt få berömmande kommentarer, det vill säga positiva 

förstärkare, i jämförelse med antalet tillsägelser. Dessa beröm, eller belöningar, gavs till de som 
följde normerna i klassrummet, men eleverna tilldelades endast beröm när de hade gjort den eller de 
uppgifter som de skulle göra. Berömmen i klass B, var med andra ord främst ihopkopplat med ett 

resultat, och inte ett gott uppförande. I klass A följde eleverna normen och fick därigenom den 
belöning de förtjänade. Tabellerna 1 och 2 visar dock att det gavs väldigt lite beröm och det lilla 

som gavs, ledde inte till någon större märkbar påverkan i elevernas beteenden. Antalet beröm hade i 
sådant fall varit högre. Lärare B har en inställning som syftar till att vilja berömma mer än 
tillrättavisa, men det kan vara svårt när det blir för stökigt.  

Genus  

Tabell 1 och 2 visar tydligt att det är fler pojkar som tillrättavisas (90-95 %), och enligt lärare A 
beror det på att de hörs mer. De gjorda observationerna visade att pojkarna rörde sig mer fysiskt i 
klassrummet än vad flickorna gjorde, och de olika tillsägelsetyperna som presenterades i tabell 3 

och 4 visar att pojkarna både pratade och gick runt i klassrummet relativt mycket. Det ska inte 
påstås att flickorna satt tysta och stilla på sina platser och gjorde det de skulle hela tiden, de gick 

också runt i klassrummet men på ett lugnare sätt än pojkarna, de pratade men i en lägre samtalston. 
Pojkarna syntes och hördes mest och fick därför flest tillsägelser. Deras beteende gör det dessutom 
svårt att följa de regler som finns i klassrummen. Gällande uppmärksamheten från lärarnas sida, så 

var den främst riktad mot pojkarna och flickorna blev i stort sett förbisedda. Genom pojkarnas 
beteende påverkade de sina kamrater (av samma kön) som började bete sig på samma sätt. De 

påverkade läraren som var tvungen att avbryta sin genomgång, sin rättning av andra elevers 
uppgifter eller sitt hjälpande av andra elever, för att ge sin uppmärksamhet till de elever som störde 
och för att sedan ge dem en tillsägelse. De påverkade även sina övriga klasskamrater som stördes av 

deras beteende. 
 

I klasserna var eleverna placerade varannan flicka, varannan pojke. Om det skulle vara en metod för 
att få eleverna att bli lugnare, så skulle det vara intressant att se hur de beter sig när de får sitta som 
de ville. Studiens observationer visade inte på ett lugnt eller väl anpassat beteende från eleverna, i 

alla fall inte från pojkarna. Vad det innebär det för flickorna att få agera som lugnande valium åt 
pojkarna kan diskuteras men ligger utanför fokus i denna studie.  
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Kapitel 5 Diskussion 

Att döma av den tidigare nämnda kommentaren ” du får maila mig din uppsats när du är klar, så att 

jag vet hur jag ska hantera mina elever”, så finns det lärare som någon gång stött på elever med ett 
oönskat beteende. Det egna intresset och viljan att förbättra de egna kunskaperna bidrog till att 
undersöka exempel på hur lärare faktiskt gör när de hanterar stökiga elever. Vilka 

korrigeringsmetoder används i dessa exempel? Hypotesen om att pojkar har ett stökigare beteende 
än flickor bidrog att undersöka hur lärarnas bemötande till eleverna var fördelad mellan könen. 

Stämde hypotesen eller inte? Slutligen undersöktes lärarnas uppfattning kring bemötandet av 
elevers oönskade beteende. 
 

I detta kapitel visas de slutsatser som kan dras ur denna studie. Därefter diskuteras resultatens 
betydelse, och kapitlet avslutas med en reflektion över forskningsprocessen.  

Slutsatser och diskussion 

Hypotesen om att pojkar har ett stökigare beteende än flickor verifierades av studien och den blev 

väldigt tydlig genom tillsägelseschemat som användes vid observationerna. Pojkarna har ett 
stökigare beteende än flickorna, i alla fall i dessa klasser. Orsakerna till dessa skillnader är oklara. 

Det kan bero på biologiska orsaker och det kan bero på sociala orsaker.  I dessa fall kan de sociala 
orsakerna vara de föreställningar som finns kring könen, och att de behandlas olika just för att de är 
olika. Studiens resultat visar på samma mönster i två klasser; att pojkarna visar på ett mer 

normbrytande beteende än flickorna. Resultatet beror troligtvis på föreställningar och ur dessa har 
roller skapats (Karlsson, 2003). Roller som säger att pojkar ska (eller tillåts) ha ett stökigt beteende 

och flickor ett lugnt. Hur skulle man reagera om man som lärare hade en klass där en eller flera 
flickor hade ett stökigt beteende? Eller om man som förälder hade en dotter som var i ständig 
rörelse? Hade ordet diagnos varit långt borta? Dessa frågor besvaras inte av föreliggande 

undersökning men är av intresse för kommande studier liksom att studera hur det går till när 
föreställningarna skapar roller 

  
Studiens syfte uppnåddes då resultatet visade på att observationsmetoden mycket väl kunde ge 
relevant information kring hur lärare bemöter elevers oönskade beteenden samt vilket kön som fick 

flest tillrättavisningar. Det är, med andra ord, en lämplig metod för att studera beteenden hos och 
interaktioner mellan elever och lärare.  

 
Det finns stora likheter mellan den gjorda studien och den tidigare forskningen kring liknande 
ämnen. De beteenden som visas hos de elever som uppfattas som stökiga eller bråkiga – otillåtet 

prat, fysiska rörelser, att inte göra det som ska göras och olydnad (Karlsson, 2003; Samuelsson, 
2008) . De metoder som lärare använder för att hantera normbrytande beteenden är att använda ett 

”tysta-tecken” istället för att höja rösten hela tiden och placera elever varannan flicka, varannan 
pojke, i klassrummet (Lento & Lindholm, 2007), positiv förstärkning i form av beröm och aversiv 
styrning med straff i form av tillrättavisningar (Skinner, 2008). För att inte nämna beteenderegler 

(Thornberg, 2006). Genusaspekten visar att pojkar som är högljudda, kräver mer uppmärksamhet 
och får flest tillsägelser (Lento & Lindholm, 2007), medan flickor är mer diskreta och blir 

förbisedda (Karlsson, 2003). 
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De slutsatser som kan dras utifrån denna studie är att det finns ett tydligt mönster som visar på att 
det stökiga beteendet är vanligt, att tillrättavisningsmetoderna används på flera skolor i landet och 
det är oftast pojkar som förevisar det oönskade beteendet. Denna studie har inte som syfte att ge syn 

på vad man som lärare skall göra för att hantera elevers stökiga beteende, utan syftar endast till att 
medvetandegöra hur lärare hanterar oönskade beteenden i en viss klassrumssituation.  

 
Det som dock inte stämde efter teorin om instrumentell betingning var att elevernas beteenden 
skulle försvagas eller förändras genom tillsägelserna (Skinner, 2008). Tillsägelserna visade sig ha 

liten eller ringa effekt på beteendet. Det skulle i sådant fall vara enbart för en väldigt kort stund. 
Pojkarna fick många tillsägelser av lärarna, men beteendet fanns kvar. Det leder till frågan, hur 

länge måste den instrumentella betingningen pågå innan man kan se en permanent förändring i 
beteendet? Skulle förändringen ske snabbare om lärarna hade använt sig av andra typer av 
förstärkare – så som utvisning från klassrummet eller ett samtal till elevens föräldrar? Som en 

motpol till bestraffning, finns belöning. Frågan är om eleverna i klass A och B skulle kunna få ett 
bättre beteende om lärarna helt och hållet hade använt sig av positiv förstärkning av det beteende 

som var önskvärt? Existerar ens en sådan klass, där bestraffning inte är en metod för att upprätthålla 
ordning i klassrummet? Teorin om att ett visst beteende upprepas när det belönas (Skinner, 2008), 
gav samma resultat som ovan; ringa effekt på beteendet. Antalet beröm var få i båda klasserna, och 

om teorin hade stämt så borde elevernas beteende förändrats till det bättre, vilket hade ökat antalet 
positiva förstärkare. Den positiva förstärkningen måste pågå länge för att visa ett märkbart resultat, 

och belöningen måste vara stor. Slutsatsen blir att några enkla beröm och några enkla tillsägelser, 
inte räcker för att förändra ett visst beteende.  
 

Det kan även diskuteras huruvida elevernas följande av regler, som visar på ett accepterat beteende 
(Thornberg, 2006), är en följd av positiv eller negativ förstärkning. Enligt den instrumentella 

betingningsteorin förstärks ett beteende via belöningar (Skinner, 2008). Om det synsättet används 
på elevernas följande av regler, så är belöningarna att de slipper straff. Skulle det istället ses ur 
teorin om att individen agerar för att undvika negativa konsekvenser, så blir följandet av regler ett 

försök till att undvika tillsägelser från läraren. Då elevernas orsak till följandet av regler inte har 
studerats i detta arbete, så kan inga slutsatser dras här.  

Betydelse  

Denna studie kan, som nämnts ovan, bekräfta den tidigare redovisade forskningen som finns kring 

ämnet. Studiens innehåll må visserligen inte komma med någon vidare ny kunskap, men de 
observationer som gjordes under denna studie är aktuella och visar att det inte skett någon större 

förändring gällande hur lärare upprätthåller ordning och bemöter elevers stökiga beteende (Lento & 
Lindholm, 2007; Skinner, 2008; Thornberg, 2006) eller gällande vilket kön som får mest 
uppmärksamhet i klassrummet (Karlsson, 2003). Studiens resultat är relevanta för professionen då 

många lärare någon gång stöter på elever som bryter mot normer och därigenom påverkar 
studiemiljön i klassrummet. De metoder som har redovisats här kan prövas empiriskt. Om inte 

annat så får förhoppningsvis de tillsägelsescheman som visas i bilagorna, upp ögonen på fler lärare 
(än lärare A och B) och eventuellt får dem att tänka över klassrumssituationen. Konsekvenserna 
som eventuellt kan komma ur denna studie, är att det kan skapa föreställningar kring 

genusrelaterade beteenden samt att läsaren kan anta att resultatet gäller över hela landet. Intentionen 
med denna studie var endast att beskriva exempel på hur två lärare bemöter elevers oönskade 

beteenden i en viss klassrumssituation. Resultatet stämmer därmed inte överens med alla skolor i 
Sverige. 
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Reflektion över forskningsprocessen 

För att kunna besvara frågeställningarna valdes observationsmetoden, då den ger forskaren 
möjlighet att studera någonting empiriskt; att se hur det kan se ut i en verklig klassrumssituation. 
Metoden gav de svar som studien var ute efter, genom att visa hur lärarna bemöta elevers oönskade 

beteenden samt hur bemötandet var fördelat mellan könen. Intervjumetoden hade inte gett samma 
tydliga svar. Det informanterna svarar stämmer inte alltid överens med vad som faktiskt sker i 

klassrummet utan bygger ofta på ”social önskvärdhets svar” (Survey Research Laboratory, 2010). 
Det visade också intervjun som gjordes efter observationerna där lärarna tillfrågades om vilka 
strategier de använde för att få ordning på sina elever. Lärare B svarade t ex att hon försökte 

förstärka det som var bra medan observationerna pekade på motsatsen, vilket lärare B förvånades 
över. Slutsatsen blir att det man tänker, inte alltid stämmer överens med vad man faktiskt gör. 

Intervjuerna var viktiga för att se huruvida lärarnas uppfattningar kring deras bemötande av elevers 
beteende, stämde överens med det som observationerna visade.  Genom att spela in intervjuerna 
fångades lärarnas svar och reflektioner kring ämnet. När intervjuerna sedan transkriberades, blev 

lärarnas svar extra tydliga. Anteckningarna och de transkriberade intervjuerna blev sedan underlaget 
för tolkningarna i analysen.  

 
Om studien hade bedrivits i fler än två klasser, hade det varit möjligt att se om det finns något 
tydligt mönster i bemötandet av beteenden som skulle kunnat generaliseras till en större population 

lärare. Dock rekommenderas denna metod till varje verksam lärare att göra lite nu och då för att 
göra sig själv medveten om mönster som är stereotypa och kanske inte särskilt effektiva när det 
gäller att skapa ordning och reda i klassrummet. Undersökningen begränsades dessvärre av 

tidsbrist. Gällande den egna påverkan på informanterna, så påverkades åtminstone lärare A 
märkbart. Genom intervjun och att observationsanteckningarna visades, kom hon fram till att regler 

skulle sättas upp i klassrummet, vilket det också gjordes. Vid ett återbesök på skolan, för att 
observera klass B, visade det sig att i lärare A: s klassrum att hon hade satt upp tydliga regler på en 
av dörrarna i klassrummet. Genom detta blir både lärare och elever medvetna om vad so m sker i 

klassrummet. Det blir tydligt när regler bryts, och eleverna kan hjälpa läraren att hålla koll på 
regelbrytarna. Frågan om huruvida elevernas beteende har förbättrats eller inte, lämnas obesvarad 

eftersom forskning saknas. Kanske öppnade tillsägelseschemat ögonen även på lärare B, som såg att 
det var betydligt mindre beröm som delades ut, än vad hon trodde. Vidare observationer skulle 
mycket möjligt ge ett förbättrat resultat.  

 

Nya frågor/vidare forskning 

Det som kan studeras vidare är hypotesen om lärare beter sig annorlunda om de känner till att man 

studerar hur de tillrättavisar eleverna samt vilket kön de tillrättavisar mest. Det kan också studeras 
vidare kring om elever får ett bättre beteende om lärare enbart använder sig av förstärkning i form 
av belöningar, och inte använder sig av aversiv styrning alls. För egen del vore det intressant att 

studera huruvida elevernas beteende, i klass A, har förbättrats eller inte.
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Bilagor 

1. Tillsägelseschema för klass A 

  Tillsägelser (dag 1) Beröm (dag 1) Tillsägelse (dag 2) Beröm (dag 2) Totalt 

Pojke  TTJTJ U SLT  8 + 1 

Pojke       

Pojke  T  LJ  3 

Pojke  TS  TL B 4 + 1 

Pojke  T  T  2 

Pojke  TTRRRS    6 

Pojke  TRJJJ  TRRJT  10  

Pojke  T  TRTTTL  7 

Pojke  TRT  TTTJ  7 

Pojke       

Pojke       

Pojke  JJ  LST  5 

Pojke    R  1 

Pojke  RJTJTT  RTLLST  12  

Pojke      

Pojke TS  STS  5 

Pojke TSJJ  J  5 

Pojke JJJSJ  TTSLT  10 

Flicka      

Flicka   TL  2 

Flicka   S  1 

Flicka   T  1 

Flicka      

Flicka      

Flicka      

Flicka T  TT  3 

Flicka   TT  2 

Flicka  B S  2 + 1 
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2. Tillsägelsechema för klass B 

  Tillsägelser (dag 1) Beröm (dag 1) Tillsägelse (dag 2) Beröm (dag 2) Totalt 

Pojke  TT    2  

Pojke  TT  TJGSL BB 7 + 2 

Pojke  TSTT B   4 + 1 

Pojke  JJLRR  STTGJJG  12 

Pojke  TJTJ  TL  6 

Pojke  TLLGT  GGTSSS  11 

Pojke    T BB 1 + 2 

Pojke  T  T  2 

Pojke  SS  GGGSJ  7 

Pojke  TTRT  SG  6 

Pojke  JTSGTG   B 6 + 1 

Pojke  TTST  SGGTTTGTTLTTTG B 18 + 1 

Pojke  STJT  T  5 

Pojke       

Pojke TT BB   2 + 2 

Flicka    B 0 + 1 

Flicka      

Flicka    B 0 + 1 

Flicka  B  B 0 + 2 

Flicka      

Flicka  B TG B 2 + 2 

Flicka      

Flicka    B 0 + 1 

Flicka   T  1 + 1 

Flicka  U   0 +1 

Flicka T   BB 1 + 2 

 

 
Ovanstående scheman ser inte exakt ut som de scheman som användes vid observationerna. Istället 

för både markering och bokstav som visar på typen av tillsägelse, så visas för enkelhete ns skull bara 
bokstäverna. 
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3. Regler i klasserna 

 

Klass A 

 

 Sitta stilla och jobba 

 Tyst 

 Viska 

 Gå lugnt 

 Räcka upp handen 

 Inte avbryta 

 

Klass B 

 
 Vi ska vara snälla mot varandra 

 Inte säga fula ord 
 Vara inom skolans område 

 Lyssna på varandra 
 Lugnt och tyst i klassrummet 
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4. Lärarnas tillrättavisningsmetoder 

 

Klass A 

 

 Hyschar klassen/eleven 

 Säger elevens namn 

 Tillsägelser som ”räck upp handen”, ”sitt ner”, ”jobba”, ”tyst” 

 Höjd röst/sträng ton 

 Ignorerar eleven som talar rätt ut eller ger någon annan ordet 

 Knackar på elevens bänk 

 Tittar på eleven tills denne upptäcker vad han/hon har gjort fel 

 Viskar när en elev pratar högt 

 Sätter pekfingret framför munnen när det ska vara tyst 

 Lägger handen/händerna på elevens axel/axlar och eventuellt leder denne till sin plats 

 Ställer sig vid elevens bänk utan att säga ett ord 

 Står tyst framför tavlan och väntar på att klassen ska bli tyst 

 Gör ”tystnadstecknet” (händerna på huvudet)  

 Talar om för eleven vad han/hon har gjort fel (sitter på huk och eventuellt viskar) 
 

 

Klass B 

 

 Hyschar klassen/säger högt ”Lyssna!” 

 Säger elevernas namn 

 Tillsägelser som ”räck upp handen”, ”sitt ner”, ”tyst”, ”prata inte rätt ut”, ”tjafsa inte”, 

”larva dig inte” 

 Höjer rösten 

 Står tyst och väntar på att klassen ska tystna 

 Tittar på eleven tills denne upptäcker vad han/hon gjort fel 

 Lägger handen på elevens axel/rygg och eventuellt leder denne till sin bänk  

 Visar intresse för okoncentrerade elevers arbete. Ställer frågor kring arbetet.  

 Går undan med eleverna (oftast till katedern), sätter sig ner och pratar tyst med dem om vad 
de gjort fel 

 Viskar när hon pratar med elever, för att hålla ljudnivån nere  

 Säger till eleverna vad hon vill/inte vill att de ska göra  

 När felbeteende påpekas, nämns också orsak till varför det är fel samt ett alternativ för hur 
eleven kan göra istället  
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5. Transkriberade intervjuer 

 

Lärare A 

 

Intervjuare: ”Jag tänkte att jag skulle ställa några frågor till dig, och sedan visa mina anteckningar.”  
 

Lärare A: ”Okej, det låter bra.” 
 
I: ”Jag kör igång direkt. Vad finns det för regler i klassrummet och varför är de inte uppsatta?” 

 
A: ” Vi har inga regler i klassrummet mer än sådana här självklara, som jag tycker... men vi kanske 

måste göra det [sätta upp regler], för det är ju liksom där man börjar när man har klassråd och så 
där. Så det är väl läge att göra det. Det är det S [fritidspedagogen] jobbar med mycket där inne. Hon 
pratar mycket om regler och går igenom i början av terminen, så jag har liksom inte känt att jag ska 

stå här också, utan då… men det ska ju gälla samma… som där.  
 

I: ”Jag har märkt att det finns regler som du går efter, som när du säger till eleverna ”sitt ner”, ”räck 
upp handen” och liknande…  
 

A: ”Självklara saker”.  
 

I: ”Vad finns det för regler annars? Eller, hur anser du att eleverna ska bete sig när de arbetar 
självständigt?” 
 

A: ”Inte springa omkring bara för springandets skull. Det är inte okej. De ska gå till och från sina 
sysselsättningar. Det är det som är meningen, och sedan får de gå fram och fråga kompisen eller be 

om hjälp och sådana saker.” 
 
I: ”Vilka strategier använder du för att få ordning på elevernas oönskade beteenden?” 

 
A: ”De som har myror i byxorna, det är dem jag försöker sätta mig bredvid. Som idag var det ju X. 

Jag vet inte var det var med honom. Han var ju helt makalös! Han bara… vill inte, och lät högt och 
mycket! Jag vet inte vad det var, men hela den här gruppen…” (Lärare A skakar på huvudet).  
 

I: ” Jag märkte det också att när extra pedagogen är här, så får du mer tid till att hjälpa de som 
behöver hjälp.” 

 
A: ”Ja, det är så det är!” 
 

I: ”Men imorse var du ensam, och då hade du inte riktigt koll på alla.” 
 

A: ”Nej, det kanske är läge att göra om grupperna och titta på vilka som behöver hjälp och vilka 
som är mer självgående. Man kan ju göra den gruppen större, de behöver inte vara lika många i 
varje grupp.” 

 
I: ”Så, du försöker bara sätta dig vid dem när de har ett oönskat beteende?” 

 
A: ”Sen hur man än placerar dem i klassrummet, så hamnar alltid några som inte borde vara… som 
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Y och Z. Flyttar jag på Y, så hittar han en ny. Flyttar jag på Z, så hittar han en. Så jag låter de sitta 
där vid dörren, så skickar jag ut dem snart (skratt)”.  
 

Intervjuaren lägger fram tillsägelseschemat och frågar vad resultaten kan bero på.  
 

A: ”Jaha, bara pojkar som får tillsägelser. Ja, det är väl de jag hör mest antagligen. Den killen har 
inte något, och inte den… men henne har jag varit och hackat på! (skratt). Henne och henne brukar 
jag också säga till. Har inte hon fått någon? Men, ja, just det… han och han, men honom försöker 

jag att inte säga till så mycket, så där blev jag förvånad. Men här var det ju helt solklart! (pekar på 
ett av pojknamnen). C tycker jag att jag brukar vara ganska hackig på, och honom tycker jag att jag 

tjatar mycket på…” 
 
I: ”Ja, inte de dagar som jag har varit här. Jag har märkt att när D är i närheten, blir C väldigt 

okoncentrerad.” 
 

A: ”De drar igång varandra. De är ju gamla kompisar och vill hela tiden vara med varandra, så det 
kan jag förstå. De är antagligen i samma grupp också, så det kanske är dags att dela på dem. Y 
hjälper det inte att säga åt. Där är det liksom att hälla vatten på en gås. Han blir inte ens berörd när 

man blir förbaskad. Det är väldigt intressant att se det ur en annan synvinkel.” 
 

Intervjuaren lägger fram listan med observerade tillrättavisningsmetoder som lärare A har använt sig 
av. 
 

I: ”Här är dina strategier för att få eleverna att uppföra sig i klassrummet, enligt dina oskrivna regler 
som finns.” 

 
A: ”Knackar på elevens bänk”, ja, så går väl S och jag. ”Knack, knack, knack”. Gör jag så? Ja, så… 
(skratt). Tur att du inte filmade! (skratt). Det vet jag att jag gör, att jag ställer mig… Att stå tyst 

framför tavlan och vänta på klassen, det hörde jag på en kurs; att man skulle visa att man var 
samlad. Då samlas allt fokus här (lägger händerna på huvudet). ”Är du samlad?” Och så skulle man 

bara stå rakt upp och ner. Men ibland orkar jag inte vänta in dem.” 
 
I: ”Nej, då höjer du rösten och får en strängare ton.” 

 
A: ”Men det är precis som att vi är tillbaka efter ett lov idag, jämfört med igår. Idag var det mycket 

värre. Det var mycket pratigare!” 
 
I: ”Jag har observerat att eleverna blir lugna och tysta när du eller extra pedagogen ställer er bredvid 

dem. Det är intressant. Jag vet inte om det har att göra med auktoritet, att eleverna känner att ”nu 
måste jag sluta med det här och jobba vidare”.  

 
A: ”Mm” (Lärare A nickar instämmande).  
 

Lärare A sitter och kollar igenom anteckningarna. Hon följer texten med sitt finger och fastnar på en 
anteckning som rör C och D, som hellre bygger med räkneklossar än jobbar i sina skolböcker.  

 
I: ”Jag försökte verkligen att inte lägga mig i, utan tänkte ”hur länge får ni stå här idag då, under 
den här lektionen, innan läraren säger till er?” De var ju väldigt intresserade av sitt bygge.” 

 
A: ”Ja, men sedan flyttade jag väl på dem in dit? (pekar på grupprummet). När de hade skrivit klart 
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bokstavsversen, då fick de bygga där inne.” 
 
Lärare A tittar på anteckningarna igen och säger sedan: ”Ja, det ska bli intressant när du tar upp det 

här, och vad jag ska göra med de här små filurerna.” 
 

I: ”Det var ju inte min tanke från början, men jag har ju glidit in på regler och disciplin.” 
 
A: ”Ja, men det är nog inte dumt; att vi repeterar. Jag kan ju ta med mig det här (anteckningarna) in 

till fritids och fråga vad de har för regler där inne. Okej, kan vi ha samma regler här inne så att det 
hänger ihop? Så att det inte blir så att ”här inne är det så, och där inne…”. Det är nog dags för det.” 

 
Tystnad. 
 

A: ”Nej, men det blir ju så här, sedan får man strama åt tyglarna. Nu och sedan igen. Så det är ju 
nästan som att man har att göra med hunduppfostran; att man håller på med hundar. ”Nu är det dags 

för korrigering.” (skratt)” 
 
I: ”Skulle du säga att du kör med bestraffning eller belöning eller regler och rutiner här inne?” 

 
A: ”I sådant fall är det mycket regler. Jag är nog inte riktigt för belöningar, utan… jag har inget 

sådant; att det blir blommor och grejer på tavlan.”  
 
I: ”Enligt tidigare forskning finns det tre strategier för att hålla elever koncentrerade; att arbeta efter 

elevernas intresse, att arbeta med regler och struktur samt bestraffningar och belöningar och den 
tredje strategin; att hålla eleverna sysselsatta genom organisering av uppgifter.” 

 
A: ”I sådant fall har jag det på halvtid (syftar på sista strategin), i början av lektionen och sen så…”  
 

I: ”Det står också att lärare kan använda sig av alla strategier.” 
 

A: ”Det stämmer nog.” 
 
I: ”Fjärde frågan, brukar du prata med dina kollegor om hur ni hanterar elevers oönskade 

beteenden?” 
 

A: ”Ja, när vi hinner. Oftast blir det med fritidspedagogen, ibland med lärare B.” 
 
I: ”Har ni fått någon fortbildning i ämnet?” 

 
A: ”Bara kurser i ledarskap; hur man blir en bra lärare, annars har det väl inte varit så mycket.” 

 
Tystnad. 
 

A: ”Du har ju hunnit med en himla mycket.” 
 

I: ”Det verkar som det.  
 
Lärare A bläddrar igenom papprena igen, och därefter avslutas intervjun.  
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Lärare B 

 
I: ”Precis som jag gjorde när jag intervjuade lärare A, så kommer jag ställa några frågor först och 

sedan visa dig mina observationer.” 
 

B: ”Mm.” 
 
I: ”Fråga ett… din klass var ganska stökig i början, vad jag har förstått. Hur gjorde du för att få 

ordning på dem?” 
 

B: ”Konsekvent! Jag är så där… väldigt… hela jag. Jag har haft sådana barn som har… en liten 
grupp med särskilda behov, det var absolut det jobbigaste jag har haft, men det var… Jag ger mig 
inte! Och jag visar dem att jag menar det jag säger och så får de ju konsekvenser för det, om det är 

något. Jag vet inte om du har hört det, om de eventuellt har… ”ja, nu kanske jag har lite svårt med 
det här”. ”Då kanske du ska träna lite med mig”, säger jag. När de har svårt för att samla ihop sig, 

då får de träna och kanske sitta på en stol eller på golvet. Det är lite larvigt, men… Sen gör jag ju så 
också att jag försöker förstärka det som är bra, för det har ju med SET [Social emotionell träning] 
att göra, hela den grejen. Jag vet inte om du har tänkt på det, ”åh, vad ni sitter fint”, kan man säga 

då till några som sitter fint, och då genast börjar de andra att sätta sig upp, lite fint. Försöka hitta 
och berömma, berömma, berömma. Sedan, som X, han är ju lite svår. Honom kan man ju hitta och 

få kontakt med på tu man hand, och han tycker jättemycket om det, vet jag. Men sedan… här i 
gruppen ska han vara pajas och att ta tillrättavisning inför gruppen, det har han svårt för. Då tappar 
han ansiktet. Det vet ju jag om, men det visste man ju inte om från början i och för sig, så det var ju 

slitigt. Sen hade jag en elev till som har flyttat till en annan klass, som var jobbig och triggade Y. 
Sedan har vi ju fått resurs för Y. Han var ju inte med från början, men han tar hand om Y. ” 

 
Tystnad. 
 

B: ”Men det är som att man… struktur och… (suck)… det låter ganska tråkigt, men det måste till 
liksom. Idag har det varit… fast jag tänkte imorse, hur ska det gå när jag är så trött? Men det har 

gått bra idag. Igår var det sämre, men det var bara för att det var helklass.” 
 
I: ”Nu har jag suttit här och observerat tillsägelser och beröm. Hur tror du att det har gått?” 

 
B: ”(skratt) Jag vet inte… hyfsat. Men jag vet inte riktigt vad du menar med…” 

 
I: ”Hur många tillsägelser som har delats ut.” 
 

B: ”Jo, det vet jag. Jag vet ju det; jag förmanar hela tiden. Som en tjatmaskin (skratt).” 
 

I: ”Och hur det fördelas i klassen.” 
 
B: ”Alltså på eleverna? X säger jag till mycket, honom… nu ska vi se här. Z, jag vet inte vad, han 

brukar inte vara så här. Y kan jag prata med, men egentligen är det ingen idé med honom, fast jag 
gör väl det ändå. Honom och henne har jag väl sagt till. Vem kan det vara mer från tjejerna? Jag tror 

att killarna har mer än tjejerna (nämner ytterligare fyra pojknamn).” 
 
Intervjuaren visar tillsägelseschemat.  

 
B: ”Alltså, det är mycket mer negativt än positivt. Har du hört alla då? När vi står där framme?” 
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I: ”Ja, jag har spetsat mina öron så gott det går.” 
 

B: ”Okej… (skratt)”.  
 

Lärare B får sedan se listan med de observerade tillrättavisningsmetoderna som hon gör för att få 
ordning på elevernas oönskade beteenden. 
 

B: ”Ja, men det där om att jag tar dem till katedern, det är ju mycket också för att jag ska tala om 
vad de ska göra. ”Gå till katedern så kommer jag”, säger jag. För att tala om vad de ska göra, inte 

vad de gjort för fel.” 
 
I: ”Jag har märkt att du drar dem till dig och pratar tyst, och du håller dig mest i det området (pekar 

mot katedern och de bänkar som står närmast den).” 
 

B: ”Jag hinner inte gå iväg. (paus) Jag brukar tänka på hur jag ska berömma dem, så jag tycker att 
det är konstigt att det inte var mer sådant till fler. Jag försöker verkligen tänka på det.” 
 

I: ”Jag har ju bara varit här i två dagar, så det behöver ju inte vara så här varje dag.” 
 

B: ”Nej. Vem sa jag till mest? Var det X?” 
 
I: ”Ja, det var X. (paus) Brukar ni diskutera hanteringen av elevers oönskade beteenden med era 

kollegor?” 
 

B: ”Ja, fritidspedagogen och jag pratar mycket om det. När vi har planering, hon och jag. Vi har ju 
samma barn, så det är henne jag pratar med mest.” 
 

I: ”Har ni fått någon fortbildning i ämnet?” 
 

B: ”Det är SET och det här… hur man förstärker, vända på det negativa för att få ett positivt klima t. 
Då är det mycket reflektion [för elevernas del]. Först var det mycket på sig själv i jämförelse med 
sina kompisar, och sedan var det mer familjen och nu senaste grupp. Eleverna tar det väldigt seriöst. 

På fredagar brukar vi sätta oss tillsammans, så får de berätta vad de har skrivit och hur det har känt 
och sådär.” 

 
Lärare B berättar exempel på vad eleverna har skrivit, men det är inte relevant för studien och 
nämns därför inte här. Intervjun avslutades efter det.  
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