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SAMMANFATTNING 

Skollagens framskrivna disciplinära åtgärder är tänkta att vara en hjälp för skolan i arbetet 

med att garantera elever studiero. Men då forskning pekar på att elevers störande beteende är 

relaterat till låga prestationer i skolan, föreligger risken att disciplinära åtgärder sätts in istället 

för att eleven erbjuds stödåtgärder. Syftet med studien är mot bakgrund av detta dilemma att 

undersöka och beskriva hur lärare och rektorer förklarar och arbetar med elevers störande 

beteende. 

Studien är baserad på kvalitativa intervjuer av fem lärare och tre rektorer på sammanlagt fyra 

7-9 skolor. Resultatet av studien visar att lärarnas och rektorernas förklaringar av orsaker till 

elevers störande beteende i hög grad relateras till skolan eller till gruppen. Detta 

interaktionsperspektiv tolkar jag som att lärare och rektorer menar att det finns möjligheter för 

skolan att förebygga och hantera elevers störande beteende, ett arbete som studien också visar 

sker. Det ses dock som nödvändigt att arbetet utvecklas för att kunna skapa den studiero som 

skolan är ålagd att garantera eleverna. I verksamheten finns tankar om ett utvecklingsarbete 

som överensstämmer med vad forskningen menar kan ge positiva effekter. Resultatet visar 

vidare att disciplinära åtgärder används restriktivt och efter noggrann övervägning av rektor. 

Till skillnad från rektorerna som är tveksamma till användandet av disciplinära åtgärder är 

lärarna positiva till befogenheten att utvisa elever, även om lärarna i studien använder sig av 

den åtgärden i liten grad. Då ingen dokumentation sker vid utvisning är det inte möjligt att få 

en klar bild av åtgärdens omfattning. 
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INLEDNING 
 

År 2006 beskriver de två folkpartistiska riksdagspolitikerna Lars Leijonborg och Jan 

Björklund klimatet i den svenska skolan i artikeln ”Dramatisk ökning av elever som inte 

klarar gymnasiekrav” på DN-debatt. De menar att inget annat land har så mycket skolk, sen 

ankomst, skadegörelse, stöld, grovt språk och svordomar som Sverige och ingenstans är det 

stökigare i klassrummen. Det som avspeglas i artikeln är en oro för skolresultaten som 

grundar sig på tre utvärderingar av svenskt skolväsende som alla visade att den svenska 

skolan tappade i fråga om kunskap.  Leijonborg och Björklund (2006) avslutar artikeln med 

att kräva att lärarnas befogenheter för att komma tillrätta med arbetsro i skolan måste 

tydliggöras i lagen.  

I propositionen Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan (Prop 2006/07:6) fastslogs, 

i linje med nämnda politikers uttalande, att dåvarande regler som gällde uppförande i skolan 

inte räckte för att skapa en god arbetsmiljö samt att det därför var nödvändigt att tydligare 

uttala vad som krävs för att åstadkomma det. Som en konsekvens av detta, menade man att 

lärare och rektor behöver få konkreta möjligheter att ingripa för att upprätthålla ordningen. 

Förslagen var bland andra att lärare skulle få konfiskera störande föremål under lektionerna 

samt att rektor kunde besluta om att förflytta en elev som hotar trygghet och studiero till 

annan skola. När sedan den nya Skollagen (SFS 2010:800) trädde i kraft 1 juli 2011 innehöll 

den framskrivna disciplinära åtgärder som skolan kan ta till för att skapa den garanterade 

studieron för alla elever, som fastställs i samma lag. 

Jag menar att det av flera anledningar är motiverat ur ett specialpedagogiskt perspektiv att 

undersöka hur skolan möter elevers störande beteende. En anledning är ett antagande utifrån 

mina erfarenheter som lärare, att studiero kanske är extra viktigt för elever i behov av stöd för 

att de ska kunna tillgodogöra sig de kunskaper och färdigheter som krävs. En ytterligare 

anledning är att forskning visar att elevers låga prestationer i skolan och ett uppmärksammat 

störande beteende är relaterat till varandra (Kaplan m fl 2002). Med detta i minnet, 

tillsammans med ökade kunskapskrav samt framskrivna disciplinära åtgärder i Skollagen, 

frågar jag mig om det finns en risk för att elever i behov av stöd kan bli föremål för 

disciplinära åtgärder istället för relevanta stödåtgärder. Det är mot denna bakgrund som min 

önskan att få en bild av hur skolan arbetar kring elevers störande beteende är sprungen. 
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Jag menar också att det är av både kunskapsmässigt och praktiskt intresse att belysa hur lärare 

och rektorer förklarar, samt förebygger och hanterar elevers störande beteende, då svaret på 

frågorna kan få betydelse för hur skolan planerar och utvecklar det fortsatta arbetet med att 

skapa studiero. Min förhoppning är att mitt arbete, om än blygsamt, kan bidra till detta. 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka och beskriva hur lärare och rektorer förklarar och 

arbetar med elevers störande beteende. Syftet preciseras via följande forskningsfrågor: a) Hur 

förklaras orsakerna till elevers störande beteende? b) På vilka sätt förebygger och hanterar 

lärare och rektorer störande beteende? c) Hur motiverar och använder sig lärare och rektorer 

av disciplinära åtgärder? d) Vad anser lärare och rektorer behöver utvecklas för att komma till 

rätta med elevers störande beteende?  

 

ÖVERGRIPANDE TEORI 
 

Studiens övergripande perspektiv är socialkonstruktivistiskt. Vivien Burr (2003) menar i 

Social constructionism att det finns vissa grunddrag som kan förklara det 

socialkonstruktivistiska perspektivet, även om det i litteraturen är svårt att finna en entydig 

definition. Burr (2003) talar bland annat om att vi måste ha en kritisk inställning till den 

kunskap om världen och oss själva som vi ofta tar för given. Förhållningssättet innebär att det 

inte finns en helt objektiv sanning om världen. De kategorier genom vilka vi människor 

förstår världen är ett sätt av många möjliga att beskriva verkligheten. Burr (2003) nämner 

vidare att förståelse av verkligheten är intimt sammankopplad med den tid och det 

sammanhang vi lever i. Varje samhälle eller kultur konstruerar på så sätt sina egna versioner 

av verkligheten som i sin tur ges status som kunskap. Det är därför viktigt att ha med sig att 

ens eget sätt att uppfatta världen inte behöver vara mer relevant än någon annans sätt att förstå 

världen på. Ytterligare en utgångspunkt som Burr (2003) tar upp är att de kategorier som 

ordnar våra världsbilder påverkar vårt sätt att agera, det vill säga hur kunskap och ”sanningar” 

konstrueras påverkar således våra sociala handlingar. Burr (2003) menar vidare att det är 

genom interaktion i det dagliga samspelet som människor konstruerar sin verklighet, som de 

sedan har en benägenhet att ta för given. Språket har i detta en central roll, det är genom 

språket som vi formar och förstår världen. 
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Min studie har en socialkonstruktivistisk ansats så tillvida att lärarnas och rektorernas 

beskrivningar och förklaringar inte ses som en objektiv sanning om verkligheten. Utsagorna 

ska ses som sociala konstruktioner som är påverkade av det sammanhang som lärarna och 

rektorerna har befunnits i, och det som de uttrycker är ett perspektiv på verkligheten av många 

möjliga. Detsamma gäller min förförståelse och mina tolkningar. Utsagorna visar hur 

intervjupersonerna tänker kring mina frågor och dessa måste tas på allvar även om jag inte 

med säkerhet kan veta att det intervjupersonen säger sig göra är det som verkligen görs. Det 

jag i intervjusituationen får reda på är vad intervjupersonen vill säga och dela med sig av. 

Med ett socialkonstruktivistiskt synsätt kan störande beteende slutligen anses vara det som vi 

genom språket i social interaktion bestämmer att just störande beteende är, och detta kan 

ändras över tid och kan variera i olika skolor och i olika klassrum.  

 

BEGREPPEN STÖRANDE BETEENDE OCH STUDIERO 
 

Elevbeteende som påverkar studiero i skolan negativt finns beskrivet med flera olika 

sammansättningar i genomgången litteratur, delvis med olika innebörd. Jag avser här förklara 

begreppet störande beteende så som jag har valt att använda det i min studie.  

Den norske pedagogen Terje Ogden (2003) skiljer i Social kompetens och problembeteende i 

skolan mellan det han kallar allvarliga beteendeproblem, som skolk, fysiskt våld samt 

mobbing, och undervisningsstörande beteenden, som att inte sitta på sin plats, prata och göra 

ljud och på det sättet bryta mot skolans regler, normer och förväntningar. I enlighet med 

Ogden (2003) gör jag åtskillnad mellan allvarliga beteendeproblem och 

undervisningsstörande beteenden, och det är det senare som inbegrips i begreppet störande 

beteende.  Skolk, hot, fysiskt våld och mobbing ingår alltså inte i det begreppet.  

För att ytterligare tydliggöra begreppet störande beteende tar jag hjälp av Paul Burden (1995), 

som i Classroom management and discipline börjar med att ge en översiktlig definition av 

elevers bristande uppförande enligt följande: 

 Misbehavior is any student behavior that is perceived by the teacher to compete with 

 or threaten the academic actions at a particular moment (Burden 1995, s 15). 

Burden (1995) fokuserar på det hot som ligger i att elevers agerande rubbar ordningen i 

klassrummet, men han utvecklar sin definition ovan med ett resonemang om att varje 
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överträdelse gentemot det tänkta innehållet eller tänkta formen i en undervisningssituation 

inte nödvändigtvis kan klassificeras som bristande uppförande. Han menar att så kallat off-

task behavior som till exempel elevers tankepauser, dagdrömmar eller annat än det avsedda 

skolarbetet inte ska ses som bristande uppförande så länge som det inte stör andra elever. När 

jag använder störande beteende bortser jag i enlighet med Burden (1995) från beteenden som 

inbegrips i hans begrepp off-task behavior.  

Jag har hittills sökt tydliggöra begreppet störande beteende genom att redogöra för beteenden 

som inte inbegrips i begreppet. För att konkretisera de beteenden som jag tänker inbegrips i 

begreppet vill jag slutligen redogöra för Burdens (1995) redovisning av det han kallar 

störande beteenden från elever, som han karaktäriserar utifrån fyra kategorier. Att använda 

Burdens (1995) kategorier är inte helt oproblematiskt då jag anser att de alltför mycket visar 

på ett individperspektiv där elevers störande beteenden till synes uppkommer utifrån en brist 

hos eleven. Jag vill därför förtydliga att störande beteende också kan ses som ett rationellt 

svar på brister i undervisningssituationen, vilket också Burden (1995) menar när han hävdar 

att elevers beteenden måste ses kontextuellt. Detta framkommer dock inte i hans 

kategorisering av störande beteenden som följer, som jag trots invändningar mot perspektivet 

väljer att ta hjälp av för att ytterligare konkretisera vilka beteenden jag avser med begreppet 

störande beteende: 

Hyperactivty – a high level of activity and non aggressive contact, often due to neurological 

dysfunctions. Behaviors include (a) unable to sit still, and fidgets; (b) talks to much;  (c) cannot 

wait for pleasant thing to happen; (d) constant demand for attention; (e) hums and makes noices; 

(f) excitable; (g) overly anxious to please; and (h) awkward and poor general coordination. 

Inattentiveness – the inability to complete work and activities, and have a high level of 

distractibility. Behaviors include (a) doesn´t stay with games and activities; (b) doesn´t complete 

projects; (c) inattentive and distractible; (d) doesn´t follow directions; (e) withdraws from new 

people and  is shy; (f) sits fiddling with small objects; and (g) unable to sit still and fidgets. 

Conduct disorder – the inability to accept corrections, tends to tease others, and shows a high 

level of defiance. Behaviors include (a) doesn´t stay with games and activities; (b) cannot accept 

corrections; (c) tease others; (d) discipline doesn’t charge behavior for long; (e) is defiant and 

talks back; (f) moody; (g) fights; and (h) has difficulty in handling frustration. 

Impulsivity – has constant demand for attention, with orientation to the present, and 

predictability. Behaviors include (a) reckless and acts careless; (b) has numerous accidents; and 

(c) gets into things. (Burden 1995, s 21-22) 
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Innebörden i elevers störande beteende kan enligt ovanstående definition sammanfattas som 

beteenden som påverkar, eller hotar att påverka undervisningens innehåll och form såväl som 

andra elevers uppmärksamhet och progression (Burden 1995). Det är också så jag menar att 

begreppet störande beteende bör förstås när jag använder mig av det i detta arbete. Studiero 

kan slutligen i detta arbete förstås som avsaknad av störande beteende. 

 

VAD SÄGER SKOLLAGEN OM STUDIERO? 
 

I inledningen redogjorde jag för att Skollagen (SFS 2010:800), som trädde i kraft den 1 juli 

2011, innehåller framskrivna disciplinära åtgärder som är tänkta som verktyg för skolan i 

arbetet att skapa trygghet och studiero för eleverna. I kapitel 5, som heter ”Trygghet och 

studiero” (SFS 2010:800) beskrivs den ram som skolan har att hålla sig inom i arbetet med att 

förebygga samt hantera elevers störande beteende och allvarliga beteendeproblem såsom 

skolk, våld och hot. Jag avser nu att ge läsaren en kortfattad sammanfattning av vad Skollagen 

(SFS 2010:800), Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (Prop 2009/10:165) 

och Mer om trygghet och studiero (Skolverket 2011) säger, vilket kan fungera som bakgrund i 

den fortsatta läsningen av studien. Vad som avses med disciplinära åtgärder kommer också att 

klargöras.  

Lagen slår fast att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en 

skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Lärarna och övrig personal har ansvar för 

eleverna i skolan och om det händer något ska de ingripa för att skapa trygghet och studiero 

eller för att komma tillrätta med elever som stör. Det är dock det förebyggande arbetet som 

ska vara centralt. Som en förebyggande åtgärd nämns skolans ordningsregler som bör 

upprättas tillsammans med eleverna. Det finns dock situationer när de förebyggande 

åtgärderna inte är tillräckliga för att skapa trygghet och studiero och då kan skolan behöva 

använda disciplinära åtgärder. Här följer en uppräkning av dessa: 

 Omhändertagande av föremål 

Rektorn och lärare får ta ifrån en elev ett föremål om det används så att det stör andra 

eller om det riskerar att skada någon. 

 Utvisning och kvarsittning 

Om en elev stör undervisningen eller uppträder olämpligt och inte slutar när läraren 

säger till, får läraren visa ut eleven ur klassrummet för resten av lektionen. Rektorn 
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och läraren kan också bestämma att elev ska stanna kvar i skolan en timme efter 

undervisningen eller innan undervisningen. Åtgärden ska dokumenteras. 

 Utredning om varför eleven stör 

Om eleven stört ordningen vid flera tillfällen ska rektor se till att saken utreds 

tillsammans med elevens vårdnadshavare. Beroende på vad utredningen visar ska 

rektor se till att skolan gör något för att få eleven att ändra sitt beteende. Det kan vara 

att ge eleven en skriftlig varning eller att ge eleven stöd i undervisningen eller från 

elevhälsan om eleven behöver det. 

 Skriftlig varning 

När utredningen är klar får rektor besluta att ge eleven en skriftlig varning som 

innehåller information om vad som händer om eleven inte ändrar sitt beteende. Dessa 

konsekvenser har bestämts i samtal med eleven. 

 Tillfällig omplacering 

Om det man gjort efter utredningen ändå inte räcker, eller om det är nödvändigt för att 

de andra eleverna ska få trygghet och studiero kan rektor flytta eleven till en annan 

undervisningsgrupp eller annan plats inom samma skolenhet. 

 Tillfällig omplacering vid annan skolenhet 

Om den tillfälliga placeringen inom skolan inte gett effekt får rektor besluta att eleven 

tillfälligt, eller i undantagsfall permanent, får flytta till annan skola.  

 Avstängning 

Rektor kan besluta om att stänga av elev för att komma till rätta med en mycket 

jobbig situation. En avstängning måste kunna motiveras utifrån att det är nödvändigt 

för övriga elevers behov av trygghet och studiero. Det ska också ses som en yttersta 

åtgärd då inga andra åtgärder har haft effekt på elevens uppförande. Men det finns 

tillfällen när skolan kan stänga av elev utan att ha prövat andra åtgärder först, till 

exempel gäller detta om eleven har begått ett allvarligt brott mot en annan elev eller 

lärare. Eleven måste slutligen erbjudas kompensation för missad undervisning. (SFS 

2010:800, Prop 2009/10:165, Skolverket 2011) 

Utifrån Skollagen bör alltså skolan arbeta förebyggande för att skapa studiero. De disciplinära 

åtgärderna ska ses som något skolan kan ta till om det arbetet inte når ända fram. Hur detta 

förebyggande arbete kan se ut och hur disciplinära åtgärder används återkommer jag till i 

följande avsnitt som har rubrikerna Tidigare forskning samt Resultat och analys. 
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TIDIGARE FORSKNING 

 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning som jag funnit relevant för detta arbete, 

relevant så tillvida att den behandlar forskning som knyter an till mina forskningsfrågor. 

Inledningsvis redogör jag för forskning om elevers störande beteende. Vidare behandlas 

forskning som förklarar orsaker till elevers störande beteende och slutligen hur några skolor 

förebygger och hanterar störande beteende.  

Jag har inte tagit del av all forskning som finns inom detta fält. Mitt val av tidigare forskning 

kan generellt motiveras med att jag har sökt ta del av och förmedla forskning gjord på svenska 

förhållanden och då relativt aktuell sådan. Internationell forskning finns också representerad 

och jag har valt att koncentrera mig på studier gjorda på amerikanska, brittiska och 

australienska förhållanden främst utifrån det faktum att dessa skolsystem historiskt sett har 

använd sig av disciplinära åtgärder liknande de som nu finns framskrivna i svensk skollag. 

 

FORSKNING OM ELEVERS STÖRANDE BETEENDE 

Marcus Samuelsson (2008) redogör i sin avhandling Störande elever korrigerande lärare, en 

avhandling med en etnografisk ansats, för det han sett och hört svenska lärarna 

uppmärksamma som störande beteende under sina observationer av tre skolår 7 klasser i tre 

olika skolor. Det enskilt mest frekvent störande var elevernas pratsamhet som bland annat 

uppmärksammades genom att elever pratade utan att ha fått ordet. Det andra mest störande 

var elevernas brist att lyssna som bland annat uppmärksammades genom att eleverna lyssnade 

på en kamrat istället för läraren. Studien visade att pojkarna står för en större del 

uppmärksammade störningar än flickorna. En översiktlig fördelning i kategorier av 

uppmärksammade störningar följdes av en fördjupad beskrivning av kategoriernas kvalitativt 

skilda innehåll. Samuelsson (2008) konstaterar utifrån detta att störande beteende som 

uppmärksammades av lärarna företrädesvis handlade om att eleverna visade bristande ansvar 

för arbetsuppgifter genom att vara på fel plats, prata om annat än uppgifterna och använda 

skolmaterial på ett annat sätt än det som avsetts eller inte upprätthållit en ordning som gynnar 

arbete i klassrummet. Samuelsson (2008) menar att lärare uppmärksammade dessa som 

störande för undervisningen då de avvek från det innehåll som läraren bestämt och bedömdes 

som att inte vara produktiva för elevens sociala relationer eller lärande. Pojkarnas beteende 
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uppmärksammades oftare än flickornas som störande. Allvarliga beteendeproblem som hot 

och våld finns i Samuelssons (2008) undersökning inte representerat alls. Samuelsson 

undersökning säger inget om lärares upplevelser av dessa uppmärksammade störningar. 

Kjell Granström och Charlotta Einarsson (1998) redovisar i rapporten Utmaningar och 

provokationer, där 68 svenska lärare var representerade, att elevers mest frekvent störande 

beteenden var elevernas prat och ouppmärksamhet. Samma resultat som Samuelsson (2008) 

kom fram till tio år senare med andra ord, men Granström och Einarsson (1998) redovisar 

andra orsaker till att lärare uppmärksammar elevers prat och ouppmärksamhet. De menar att 

dessa elevbeteenden kan förstås som provokationer och utmaningar mot lärarens funktion som 

arbetsledare, något som Samuelsson (2008) inte diskuterar. Granström och Einarsson (1998) 

undersökte förutom frekvensen av störningar lärarnas upplevelser av dem. Det lärare för 

skolår 7-9 upplevde som mest besvärande var prat, fysisk aggression riktad mot läraren och 

att elever inte passar tiden eller undviker arbete.  

Maria Wester (2008) har som syfte med sin avhandling Hålla ordning, men inte överordning 

att beskriva och analysera uppförandenormer i retorik och praktik i svenska klassrumskulturer 

med hjälp av köns- och maktteorier. Genom observationer och intervjuer av 55 elever i tre 

skolår 9 klasser och 14 lärare, fördelat på tre skolor, redogör Wester (2008) bland annat för ett 

elevperspektiv på störningar i klassrummet. Wester (2008) visar i sin studie att elevernas och 

lärarnas syn på vad som stör inte alltid stämmer överrens; många elever har en högre 

toleranströskel för vad som stör än lärarna. Att prata om annat än skolarbetet i klassrummet är 

till exempel ett acceptabelt beteende, så länge ingen annan blir störd enligt eleverna. Även 

acceptansen för det som Wester (2008) valt att kalla lek är större bland eleverna än bland 

lärarna. Hon exemplifierar denna lek med elever som jagar varandra, kastar sudd eller 

papperstussar på varandra, sjunger, visslar eller gör grimaser till varandra. Men lek är även 

sådant som inte sker i samspel med andra såsom att rita på bänken eller jonglera med något. 

Att använda svordomar och tillmälen om varandra är också mer accepterat bland eleverna om 

det används för att förstärka något positivt eller om det sker med humor.  

Internationell forskning av elevers störande beteende får här representeras av två studier 

gjorda i Storbritannien respektive Australien. Jag har tidigare motiverat val av studier från 

dessa delar av världen, men motivet för just de här två studierna är att jag fann det intressant 

att ta del av en studie som replikeras efter en längre tid, för att på så sätt se om uppfattningen 

om elevers störande beteende har ändrats över tid. Stephen Houghton, Frank Merrett och 
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Kevin Wheldall (1988) redovisar i artikeln ”Classroom Behaviour Problems Which 

Secondary Teachers Say They Find Most Troublesome” i British Educational Research 

Journal en surveyundersökning av 251 brittiska lärare för skolår 7-9 med syfte att beskriva de 

elevers störande beteende som lärare uppfattade vara mest frekventa respektive mest 

svårhanterliga. Lärarna fick besvara ett frågeformulär där de ombads rangordna de två mest 

upplevda störande beteendena utifrån tio beskrivna beteenden. Lärarna kunde komplettera 

med egna exempel om de nämnda kategorierna inte täckte in aspekter som de stördes av, 

något ingen valde att göra. De två mest frekventa störande beteendena var också de som 

upplevdes som svårast att hantera; talking out of turn och hindering other children. Det mest 

störande beteendet innebär att prata utan att räcka upp handen och vänta på sin tur samt att 

avbryta läraren när denne pratar med andra elever. Det näst mest störande beteendet beskrivs 

som flera olika distraherande beteenden som leder till att andra elever som fokuserar på 

aktuella uppgifter störs. Houghtons m fl (1988) slutsats är att de mest problematiska och 

frekvent förekommande störande beteendena är relativt triviala, samt att pojkar upplevs som 

mer störande än flickor.  

Emma Little (2005) redovisar i artikeln ”Secondary School Teachers´ Perception of Students´ 

Behaviours” i Educational Psychology hur hon replikerar Houghtons m fl (1988) studie, som 

jag tidigare nämnt, på australienska förhållanden. Syftet var att undersöka 148 lärares 

uppfattning av elevers störande beteende i skolår 7-12. Resultatet visar att talking out of turn 

och hindering other children är de mest störande beteendena även i dessa förhållanden och 

sjutton år efter den brittiska undersökningen. Pojkar uppfattas också nu oftare än flickor som 

störande.  

Sammanfattningsvis pekar redovisade studier gjorda på svenska, brittiska och australienska 

förhållanden på att det är liknande mindre allvarliga störande beteenden som lärare 

uppmärksammar i klassrummet, inte allvarliga så tillvida att de inte är våldsamma eller 

hotfulla. Studier visar också liknande resultat över en längre tid. Det är prat och andra 

distraherande beteenden som stör arbetsron i klassrummet och som förekommer mest 

frekvent.  Dessa beskrivs också av lärare som svårhanterliga att komma tillrätta med. Vidare 

uppfattar lärare att pojkar står för en större andel störande beteenden jämfört med flickor. Det 

har också visat sig, i den enda studien av de jag har kommit över med ett elevperspektiv, att 

lärare och elevers syn på störande beteende kan skilja sig åt; elever har en större acceptans 

och tolerans jämfört med lärare.  
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FORSKNING OM FÖRKLARINGAR TILL ELEVERS STÖRANDE BETEENDE 

Hans Larsson (2008)  undersöker i sin licentiatavhandling Dom är så oroliga hur sex lärare, 

sex rektorer och sex specialpedagoger i intervjuer förklarar orsaker till elever i 

relationssvårigheter. Hans begrepp innefattar de elever som beskrivs som ”bråkiga”, 

”störande”, ”okoncentrerade” och ”omotiverade”. Den förklaring han fann vara vanligast är 

problem knutna till familjen och den förklaring som få talar om är problem kopplade till 

eleven som individ, vilket kan utgöras av tal om elevers funktionsnedsättningar så som 

ADHD.  Majoriteten pekar också på förklaringar som har med samhällsutvecklingen att göra 

och orsaker som kan knytas till skolans verksamhet på ett eller annat sätt.  Det är 

specialpedagogerna som framförallt talar om skolrelaterade omständigheter på så sätt att 

skolan och personalen anses bidra till problemen.  Flertalet ser eleverna som offer för olika 

typer av omständigheter vilket Larsson (2008) tolkar som att intervjupersonerna uttrycker 

förståelse för elevernas situation samtidigt som de lägger ansvaret för detta till förhållanden 

som de inte kan råda över.   

George Bear (1998) sammanfattar i artikeln ”School Discipline In the United States: 

Prevention, Correction, and Long-term Social Development” flera forskares resultat som 

fokuserar lärarens ledarskap som en påverkansfaktor på elevers beteende. Enligt Bear (1998) 

menar Martens och Meller att vissa av lärares strategier att handskas med elevers störande 

beteende är kontraproduktiva och påverkar elevernas lärande och beteende negativt. På 

samma sätt menar Brophy enligt Bear (1998)  att det finns ett effektivt ledarskap som med 

proaktiva strategier påverkar elevers beteende positivt. 

Avi Kaplan, Margaret Gheen och Carol Midgley (2002) ifrågasätter i artikeln ”Classroom 

Goal Sturcture and Student Disruptive Behaviour” det, enligt dem, traditionella synsättet på 

elevers störande beteende som antingen något karaktäristiskt för den enskilde eleven, eller 

som ett resultat av en brist i lärares ledarskap, eller som en kombination av de båda. Det 

Kaplan m fl (2002)  undersökte, genom enkäter till 388 skolår 9 elever och deras lärare i 

matematik, var huruvida klassrummets målstruktur påverkade elevernas beteende. Med 

klassrummets målstruktur avses det man fokuserar på när det gäller lärandet, och detta kan se 

olika ut. Endera kan lärande, förbättring och förmågor betonas, eller så är lärandet styrt mot 

att bli en jämförelse med andra och en demonstration av förmåga och kompetens. Resultaten 

av undersökningen visade bland annat att elevers beteende varierar mellan olika klassrum och 

Kaplan m fl (2002) kunde se att det sammanhang som eleven befinner sig i, klassrummets 

kontext, samt målstruktur påverkade eleverna. De fann att fokus på ett lärande styrt mot att bli 
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en demonstration av förmåga och kompetens innebar störande beteende i högre utsträckning 

än i den andra målstrukturen. Störande elevbeteende tolkade de som att höra ihop med 

förväntningarna på eleverna. Detta visade sig speciellt gälla lågpresterande pojkar som utifrån 

studien framstod som mest störande vilket låg i linje med lärarnas förväntningar. 

Sammanfattningsvis ifrågasätts ett traditionellt individperspektiv när det gäller förklaringar av 

orsaker till elevers störande beteende i redovisad forskning. Det interaktionsperspektiv som 

framträder som en vanligare förklaring fokuserar på lärarens ledarskap och klassrummets 

kontext, i det sistnämnda ingår förväntningar på eleven och målstruktur. Den målstruktur som 

tycks gynnsam är den där lärande, förbättring och förmågor betonas stället för jämförelse med 

andra och en demonstration av förmåga och kompetens. 

 

FORSKNING OM HUR NÅGRA SKOLOR HANTERAR STÖRANDE BETEENDE 

Carolyn Evertson och Edmund Emmer (1982) redovisar i artikeln ”Effective Managment at 

the Beginning of the School Year in Junior High Classes” i Journal of Educational 

Psychology betydelsen av att etablera rutiner och vanor i klassrummet för att få till ett bra 

arbetsklimat. De observerade 26 amerikanska matematiklärare och 25 engelsklärare och 

konstaterade att lärare för elever i högre årskurser använde mindre tid än lärare i lägre 

årskurser för att lära sina elever att följa regler och rutiner. De lärare i högre årskurser som var 

framgångsrika i att skapa ordning avsatte upp till 40 minuter för diskussion med eleverna 

under terminens början. Vidare fann Evertson och Emmer (1982) att framgångsrika lärare 

återkopplade elevernas agerande gentemot reglerna mer ihärdigt och de korrigerade också 

elever mer konsekvent. De var också tydligare när de gav information och instruktioner. De 

upprätthöll dessutom elevernas uppmärksamhet genom att foga samman information och 

aktiviteter så att lektionerna flöt.  

Ett proaktivt arbete, som här kan förstås som ett förebyggande och långsiktigt arbete för att 

förhindra elevers störande beteende, utgörs alltså enligt nämnda studie av ett effektivt 

ledarskap, där arbete med regler och rutiner är ett inslag. Bear (1998) sammanfattar vad 

forskarna Jere Brophy, Walter Doyle, Carolyn Evertson och Edmund Emmer samt Carol 

Weinstein och Andrew Mignano menar utgör en effektiv ledare i klassrummet. Hans 

redogörelse för hur ett effektivt arbete med regler ser ut får ses som ett tillägg till det tidigare 

sagda. Regelarbetet innebär att ett fåtal viktiga och tydliga regler med realistiska 

förväntningar på eleverna introduceras direkt vid skolstart och man arbetar med att få eleverna 
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att förstå dem och konsekvenserna om de inte följs, konsekvenser som måste vara tydliga. 

Ytterligare betonas elevmedverkan vid framtagandet, förklaringar och motiveringar av 

reglerna till eleverna samt tydliga exempel på önskat och oönskat beteende relaterat till varje 

regel, och att lära ut önskat beteende om det behövs. Ett effektivt ledarskap innebär vidare att 

läraren arbetar hårt för att skapa en klassrumsmiljö som är omhändertagande, trevlig, 

avslappnad, vänlig och ändå ordningssam och produktiv. Läraren har ett genuint intresse i 

sina elevers liv och uppskattar och respekterar elevernas åsikter och tankar vilket visar sig i att 

läraren uppmuntrar eleverna till att medverka i beslutsfattande. Läraren uppskattar och 

respekterar mångfald och arbetar med att eleverna ska respektera och stödja varandra, och att 

eleverna utvecklar vänskapsrelationer med varandra. De använder sig av aktiviteter som 

kräver samarbete i sin undervisning och de förhindrar tävlingstänkande och sociala 

jämförelser samt undviker att skapa skamkänslor hos eleverna. Positiv feedback, uppmuntran 

och beröm som ges är trovärdig och specificerad. Ett gott ledarskap uppmuntrar eleverna att 

tro att de uppför sig bra för att de kan och för att de vill, inte på grund av konsekvenser. 

Läraren tillhandahåller också förslag på vad ett gott beteende kan vara i en situation, och ger 

tillfällen för eleverna att få visa dem. Slutligen är en tät kontakt med föräldrarna viktig. 

 

Reaktiv hantering av elevers störande beteende, som här kan förstås som det man gör när 

elever uppvisat ett störande beteende, har Marcus Samuelsson (2008) studerat i en redan 

presenterad avhandling. I sitt arbete att återföra elever till ordning och arbete, upprätthålla 

konventioner eller upprätthålla respektfulla relationer kommer Samuelsson (2008) fram till att 

lärarna använde en verktygslåda som innehöll 13 pedagogiska verktyg, av dem var åtta icke-

verbala och fem verbala. De flesta korrigeringar av elevers störande beteende skedde verbalt i 

form av uppmaningar eller namngivande av elever. Först gjordes en lätt korrigering vilket 

Samuelsson tolkar som att eleven ges en chans att ändra sitt beteende och om inte det hjälpte 

användes en hårdare korrigering där eleven uttalat måste ändra sitt beteende. Här blir socialt 

tryck en pådrivande faktor då lärare använde sig av klassen för att sätta press på störande 

elever. Ofta räckte detta för att få eleven att sköta sig. I de fall det inte räckte distanserade sig 

läraren från den störande eleven. Något entydigt samband mellan vissa typer av störande 

beteende och vissa typer av verktyg framkommer inte, utan det mönster som Samuelsson 

(2008) menar framkommer är att lärarna till synes oreflekterat använde sig av verktygen, det 

vill säga att användandet inte var övervägt. 
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Det är relevant att visa på internationell forskning när det gäller hantering av elevers störande 

beteende, då framskrivna disciplinära åtgärder i Skollagen (2010:800), såsom utvisning ur 

klassrummet och avstängning, har använts i andra länder under en längre tid. Barry Fields 

(2004) delger i artikeln ” Breaking the Cycle of Office Referrels and Suspensions: Defensive 

Management” i Educational Psychology in Practise forskning på australienska 

skolförhållanden som visar att elever blir utskickade ur klassrummet också för relativt milda 

störande beteenden. Fields (2004) redogör också för den dramatiska ökningen av 

avstängningar i länder som Australien och Storbritannien där allt fler elever stängs av 

tillfälligt och menar att detta speglar lärares och skolsystemets bristande förmåga att handskas 

med elevers störande beteende. Fields (2004) redogör för hur lärares sätt att i affekt hantera 

störande beteenden i klassrummet med hot om straff och ultimatum leder till en maktkamp 

som inte löser något på sikt, utan snarare ses som kontraproduktivt. Fields (2004) undersöker 

utifrån denna bakgrund effektiviteten av en defensiv strategi som lärare kan ta till för att bättre 

bemöta elevers störande beteende. Denna strategi visar hur lärare kan upptäcka beteenden och 

händelser som ”triggar” och upprätthåller störande beteende och hur det är möjligt att 

förhindra att problemet trappas upp till en kris. I artikeln betonas att läraren behåller sitt lugn 

och använder ett respektfullt språk till eleven i alla lägen. Fields (2004) resultat visar att lärare 

för lägre åldrar som använde sig av strategin minskade antalet utvisningstillfällen signifikant. 

Sammanfattningsvis pekar redovisad forskning på att elevers störande beteende kan hanteras 

på olika sätt, nämligen proaktivt och reaktivt. Ibland kan arbetet att möta störande beteende 

ses som en kombination av dessa. I ett proaktivt förhållningssätt ingår att hantera elevers 

störande beteende i form av ett effektivt ledarskap och arbete kring regler och rutiner. Den 

reaktiva hanteringen i svensk skolmiljö har visat sig ske med en uppsättning verbala och icke-

verbala verktyg som lärare använder sig av på ett oreflekterat sätt. I länder som under en 

längre tid har haft tillgång till de disciplinära åtgärder som nu finns framskrivna i Skollagen 

(2010:800), såsom utvisning ur klassrummet och avstängning, används dessa i allt större 

utsträckning. 
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METOD 

Under denna rubrik redogör jag för studiens genomförande samt hur det empiriska materialet 

har bearbetats och analyserats.  

 

VAL AV METOD 

Syftet med kvalitativ metod är främst att beskriva och nå ökad förståelse och inte att 

generalisera. Kvalitativ metod kan ge riklig information om det unika och säregna hos ett fåtal 

undersökningspersoner. Att utföra intervjuer är en vanlig datainsamlingsmetod inom 

kvalitativ forskning, och den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel och utveckla mening ur deras erfarenheter (Kvale & 

Brinkmann 2009). Då mitt övergripande syfte med föreliggande studie är att undersöka och 

beskriva hur lärare och rektorer förklarar och arbetar med elevers störande beteende, föll valet 

på kvalitativa intervjuer som metod. 

 

URVAL AV INTERVJUPERSONER 

Det empiriska materialet bygger på intervjuer med tre rektorer och fem lärare vid sammanlagt 

fyra olika skolor, det vill säga sammanlagt åtta intervjuer. Motivet att intervjua både lärare 

och rektorer är att arbetet med elevers störande beteende rör båda dessa yrkesgrupper, men att 

de i arbetet har olika funktion och ansvar, samt att de har olika befogenheter när det gäller de i 

Skollagen (SFS 2010:800) framskrivna disciplinära åtgärderna.  

Enligt Holme och Solvang (1997) är syftet med kvalitativa intervjuer att öka 

informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det 

fenomen som studeras. Det innebär att urvalet av undersökningsenheter eller fall inte sker 

vare sig slumpmässigt (i statistisk bemärkelse) eller tillfälligt (i vardaglig betydelse). Jag 

redogör fortsättningsvis för hur mitt urval av intervjupersoner har gått till. 

För att få ett stort informationsinnehåll sökte jag så stor variationsbredd som möjligt i urvalet 

av skolor, både när det gäller rent geografisk och socioekonomisk status i upptagningsområdet 

(jfr Holme & Solvang 1997). Av skolorna ligger två i en mindre kommun och två i en större 

stad. För de två skolorna i den större staden skiljer sig upptagningsområdena åt 
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socioekonomiskt så till vida att den ena skolan har elever också från mer socioekonomiskt 

belastade familjer, vilket den andra skolan i stort sett saknar. 

Utifrån ovanstående kriterier tog jag kontakt med tre rektorer via mail och hörde mig för om 

det fanns intresse att delta i en undersökning som rör skolans arbete med elevers störande 

beteende. En rektor tackade ja till att medverka. Jag tog kontakt med ytterligare två rektorer 

och de tackade ja till att delta i undersökningen. Av det tre deltagande rektorerna är en kvinna 

och två män. Fyra av de tillfrågade rektorerna vidarebefordrade min förfrågan till lärare om 

deltagande (se bilaga 2).  Fem lärare, en man och fyra kvinnor, fördelade på tre skolor tackade 

ja. Deltagande lärare undervisar till viss del i olika ämnen och både praktiska och teoretiska 

inriktade lärare finns representerade. De undervisar också i olika stora grupper, allt från 

grupper om fyra elever till helklass på 28 elever.  

För att öka informationsinnehållet var ett önskemål när det gällde urval av intervjupersoner att 

de skulle ha erfarenhet om det jag undersöker. När det gäller rektorerna hade de mellan tre till 

nio års yrkeserfarenhet. De hade också arbetat lång tid på den 7-9 skola som de nu var 

verksamma på, för att, som jag ser det, kunna beskriva den skolans arbete. Lärarna hade varit 

yrkesverksamma i tio till fjorton år.  

 

AVGRÄNSNINGAR 

Jag valde att avgränsa min studie till lärare och rektorer för skolår 7-9, detta för att den 

litteratur som jag har tagit del av inför föreliggande studie främst redogör för förhållanden 

som rör dessa skolår. 

 

INTERVJUGUIDEN 

Intervjuguiderna, en för rektor och en för lärare var utgångspunkten för intervjun (se bilaga1). 

Styrkan i kvalitativa intervjuer ligger i att undersökningssituationen liknar ett vardagligt 

samtal, och att forskaren i denna intervjuform utövar en begränsad styrning av respondenterna 

(Holme & Solvang 1997). I min strävan att låta intervjupersonerna få påverka samtalet 

användes i studien en intervjuguide med halvstrukturerade frågor (se bilaga 1). 

Halvstrukturerade intervjuer karaktäriseras i huvudsak av deskriptiva frågor (Kvale & 

Brinkmann 2009) och jag formulerade i huvudsak frågor utifrån tre centrala frågeområden, 

det vill säga jag sökte beskrivningar av lärare och rektorers förklaringar till orsakerna till 
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elevers störande beteende, deras beskrivningar av hur de förebygger och hanterar elevers 

störande beteende samt hur lärare och rektorer beskriver att arbetet kan utvecklas för att 

komma tillrätta med elevers störande beteende.  

Intervjuguiderna följdes inte i någon strikt ordning. Avsikten var dock att alla frågor skulle 

beröras, vilket också gjordes, men det fanns en öppenhet för följdfrågor vilket gjorde att fokus 

på de olika centrala frågeområdena varierade och att intervjuerna på så sätt blev unika.  

 

INTERVJUNS GENOMFÖRANDE 

Efter att lärarna svarat ja till medverkan avtalade jag tid för intervju. Jag skickade inte ut 

intervjuguiderna i sin helhet till lärare i förväg då bilden av lärares vetskap om sina 

befogenheter skulle kunna bli annorlunda om lärare fått förberedelsetid för frågorna (se bilaga 

1). De hade dock informerats om det övergripande syftet och frågorna redan i förfrågan om 

medverkan (se bilaga 2). Rektorerna fick reda på det övergripande syftet och de centrala 

frågeställningarna vid förfrågan och dessa upprepades i mail eller över telefon när tid för 

intervjun bokades. Intervjuerna genomfördes i avskilt rum på respektive skola. De spelades in 

på dator och tog cirka 45 minuter i anspråk. Vid genomlyssnandet av en lärarintervju 

upptäcktes dock att slutet oförklarligt inte fanns inspelad, trots det program som använts, 

Audacity, till synes spelade in intervjutillfället. Den del av intervjun som är intakt har använts 

i empirin. 

 

DATABEARBETNING OCH ANALYS 

När intervjuerna var genomförda transkriberades dessa i stort sett ordagrant. Utsagor som var 

alltför stora utvikningar och som ligger utanför undersökningens syfte togs inte med. 

Sammanlagt har cirka 6 timmars intervjuer transkriberats, vilket har resulterat i 35 utskrivna 

A4-sidor.  

Man kan transkribera intervjuer med olika grad av exakthet (Kvale & Brinkmann 2009). Jag 

har valt att inte skriva ut pauser, stakningar, betoningar och upprepningar, utom när jag har 

ansett att en utskriven betoning ökar tydligheten. Då citat förkortas symboliserar tecknet  /…/ 

att delar av resonemanget har tagits bort, detta för att få med själva kärnan i intervjupersonens 

argumentation utan att talspråk och diverse utfyllnad i språket som sker under betingelsen av 

ett vanligt samtal skall störa själva kärnan i citatet. Jag har strävat efter att vara trogen 



17 
 

intervjudeltagarnas språk, men vissa språkliga rättningar av det talade språket har gjorts för att 

göra texten mer läsvänlig. De ändringar som gjorts har inte påverkat innebörden i det sagda 

enligt min bedömning. 

Materialet har sedan bearbetats, tolkats och analyserats med utgångspunkt i riktlinjer för 

kvalitativ analys som bygger på att materialet kategoriseras och tematiseras (Kvale & 

Brinkmann 2009). Detta skedde genom att materialet först genomlästes i sin helhet, där det 

övergripande innehållet i varje intervju fångades. Därefter har intervjupersonernas utsagor 

kategoriserats utifrån den forskningsfråga som jag ansåg att den kunde sorteras in under. och 

det blev då fyra kategorier som återfinns som huvudrubriker i analysen:  

 Förklaringar av orsaker till elevers störande beteende 

 Hur elevers störande beteende förebyggs och hanteras  

 Hur disciplinära åtgärder motiveras och används  

 Hur arbetet med elevers störande beteende kan utvecklas  

Inspirerad av det Kvale och Brinkmann (2009) beskriver som meningskoncentrering, vilket 

innebär att huvudinnebörden av intervjupersonernas yttranden formuleras om i några få ord, 

sökte jag inom respektive kategori fastställa den mening som intervjupersonernas utsagor 

uttryckte. Utifrån dessa meningar konstruerades sedan ett antal teman. Som grund för dessa 

teman låg alltså innehållsligt likartade utsagor från lärarna och rektorerna. Till exempel så 

tolkade jag meningen i utsagorna ”eleven är iklädd en roll och har en arena att spela ut den 

på”, ”de stör för att positionera sig inför andra elever” samt ”man tar roller utifrån 

grupptrycket” att ha med eleven i relation till gruppen att göra och utifrån detta konstruerades 

temat Grupprelaterade orsaker. 

När jag redogör för lärare och rektorers utsagor i resultatet har jag valt att beteckna rektorers 

utsagor med R och lärares utsagor med L. Ordningen när det gäller lärare L1, L2 och rektor 

R1, R2 o s v har ändrats i förhållande till de olika teman som presenteras i resultatet. Samtliga 

utsagor märkta med L1 ska alltså inte tolkas komma från en och samma lärare.  

Avslutningsvis har mitt analysarbete sålunda pendlat mellan helheten och delarna för att 

formats till en mer abstrakt helhet. 
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ETISKA ASPEKTER 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002) ställs i 

forskningssammanhang fyra etiska krav att ta hänsyn till. Konfidentialitetskravet innebär att 

alla uppgifter om personer som ingår i undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet 

Jag har beskrivit tillvägagångssätt och citat från empirin för att göra studien så transparant 

som möjligt, utan att konfidentialiteten avslöjas. Namn eller andra specifika omständigheter 

rörande kommuner, skolor och personer som medverkar i studien anges inte. Ordningen när 

det gäller lärare L1, L2 och rektor R1, R2 o s v har ändrats i förhållande till de olika teman 

som presenteras så att det inte ska vara möjligt att identifiera personerna. Vidare förvaras 

inspelat och transkriberat material så att inga obehöriga kan komma åt det. Informationskravet 

beaktas genom att intervjupersonerna fått information om studiens syfte. Samtyckeskravet 

uppmärksammas genom att deltagarna själva har bestämt över sin medverkan i studien och 

muntligt har gett sitt samtycke. De har också informerats om att de när som helst kan avbryta 

sin medverkan. Nyttjandekravet beaktas genom att deltagarna informerats om att materialet 

endast kommer att användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002). 

 

STUDIENS GILTIGHET 

Kvalitativa intervjuer kräver tolkning för att komma åt vad den intervjuade menar. För en 

studies tillförlitlighet och trovärdighet, alltså studiens giltighet, är det därför viktigt att läsaren 

ska kunna ta ställning till om både intervjupersonernas och författarens resonemang är 

rimliga, vilket innebär att forskningsprocessen bör göras så transparant som möjligt (Kvale & 

Brinkmann 2009). För att ge läsaren en möjlighet att pröva studiens giltighet har jag sökt ge 

en detaljerad beskrivning av hur materialet samlats in, bearbetats och analyserats. En stor del 

av det transkriberade materialet har också redovisats för att läsaren ska kunna bilda sig en 

egen uppfattning om huruvida de tolkningar som jag bidrar med är rimliga eller inte. Detta tar 

dock inte helt bort risken för feltolkningar. 

I den kvalitativa metoden är syftet bland annat att studera det säregna och unika, och metoden 

ger goda möjligheter till att göra relevanta tolkningar, men dessa blir inte generella eller 

entydiga (Holme & Solvang 1997). När det gäller resultatet i föreliggande studie kan det med 

andra ord inte bli fråga om en statistisk generalisering då det inte går att uttala sig om 

studiens giltighet i det avseendet att det gäller för andra.  De resultat som i denna studie 

framkommer genom intervjuer med lärare och rektorer gäller enbart för de enskilda lärarna 
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och rektorerna. Däremot har det inom kvalitativ forskning utvecklats andra former av 

generalisering. Kvale och Brinkmann (2009) menar att läsaren kan göra en analytisk 

generalisering vilket innebär att han eller hon gör en välavvägd bedömning i vad mån 

resultatet från en undersökning kan tillämpas i en annan situation med liknande betingelser. 

Det faktum att det kan förväntas att elever uppvisar störande beteende samt att skolan är ålagd 

att garantera elevernas studiero, innebär att läsare kan göra bedömningen att lärdomar går att 

dra utifrån studiens resultat.  

 
RESULTAT OCH ANALYS 

 

Syftet med studien är att undersöka och beskriva hur lärare och rektorer förklarar och arbetar 

med elevers störande beteende. Intervjupersonernas utsagor och min förförståelse som i 

analysarbetet samverkar, ses som sociala konstruktioner påverkade av det sammanhang vi har 

befunnits i. Detsamma gäller för de tolkningar som jag i detta avsnitt bidrar med.  

Resultat och analys presenteras under fyra huvudrubriker; Förklaringar av orsaker till elevers 

störande beteende, Hur elevers störande beteende förebyggs och hanteras, Hur disciplinära 

åtgärder motiveras och används samt Hur arbetet med elevers störande beteende kan 

utvecklas. Vardera rubrik utgör en kategori som sedan är indelad i ett antal konstruerade 

teman som presenteras och diskuteras under varje huvudrubrik. Jag har också valt att i 

resultatdelen jämföra med tidigare forskning. Rektors och lärares utsagor är i 

resultatredovisningen märkta R respektive L. 

 

FÖRKLARINGAR AV ORSAKER TILL ELEVERS STÖRANDE BETEENDE 

Samtliga lärare och rektorer uppger flera olika orsaker till elevers störande beteende som kan 

härföras till olika teman som jag har konstruerat utifrån min tolkning av utsagornas mening. 

Dessa teman är: Förklaringar relaterat till skolan, Individrelaterade förklaringar och 

Gruppförklaringar. Förklaringar av orsaker till elevers störande beteende menar flertalet av 

lärarna och rektorerna vara en komplex fråga. De uttrycker att orsaken till störande beteende 

ofta är en kombination av flera faktorer, till exempel att elevens egen problematik å ena sidan 

försvårar mötet med skolans krav, men att orsaken i det fallet lika mycket har att göra med att 

skolans krav är för högt ställda på eleven.  
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Förklaringar relaterat till skolan 

En stor del av lärarnas och rektorernas förklaringar till elevers störande beteende har att göra 

med skolans möte med eleverna. En lärare menar att de förväntningar lärare har på eleverna 

påverkar elevernas beteende. Ett resonemang om infriande förväntningar ser också en rektor 

som förklaring till varför pojkar uppvisar störande beteende i större utsträckning än flickor: 

Flickor förväntas vara duktiga och killar får vara lite stökpellar. (R1) 

Brist på ledarskap framhålls av majoriteten av lärare och rektorer som en orsak till elevers 

störande beteende med argumentet att samma elever uppvisar störande beteende för vissa 

lärare, men inte för andra. Relationen mellan lärare och elever lyfts fram särskilt då 

intervjupersonerna talar om oförmåga att skapa relationer till elever och man stångar sig 

blodig utan relationer till eleverna. En rektor menar vidare att en orsak är att elever tillåts 

utmana vuxenvärlden, vilket jag tolkar vara en konsekvens av ett bristande ledarskap.  Bear 

(1998) fokuserar på ledarskapet som en påverkansfaktor på elevens beteende och mitt resultat 

ligger i linje med det.  

Vidare förklaras orsaker till elevers störande beteende i termer som att skolans organisation 

inte förmår möta elevens behov. En rektor talar om många lärarmöten, många ämnen och för 

mycket ansvar. Resonemanget som går ut på att eleven ställs inför för stora krav återkommer i 

tankar om en alltför krävande arbetsdag: 

Åtta lektioner med fem och tio minuters rast emellan gör att elever inte pallar med. (R1) 

Lärare ser också för höga krav som ställs på elever i undervisningssituationen som orsak till 

elevers störande beteende: 

När det är för svårt blir det tråkigt och då är det lätt att börja störa. (L1)  

Störande beteende ses vidare som ett svar på brister i lektioners struktur; att lektioner inte har 

ett bra flyt, att det är oklart för eleverna vad de ska göra eller att de inte vet vad som förväntas 

av dem. En lärare reflekterar kring att hon själv är orsaken till elevers störande beteende när 

hon vid genomgångar blir mycket störd av elever som gör annat medan de lyssnar:  

Eleven stör egentligen inte andra elever, men jag blir så störd att jag tappar tråden och det kan i 

sin tur leda till oro i gruppen. (L2) 

Min tolkning är att lärarna och rektorerna till stor del verkar se elevers störande beteende som 

ett rationellt svar på brister i lärmiljön. Detta resultat framkom också i Larssons (2008) studie, 
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men då var det framförallt specialpedagogerna som talade om skolrelaterade omständigheter 

och inte lärare och rektorer som i föreliggande studie.  

Slutligen menar en rektor, utifrån erfarenhet från en annan skola, att den skolmiljö som 

eleverna är vana vid fostrar dem. Är det ofta kaotiskt i klassrummet eller i en skola förändras 

uppförandenormen och ett störande beteende blir mer accepterat av både lärare och elever och 

förekommer därför i större utsträckning och hos fler elever. Ytterligare en rektor resonerar i 

linje med detta, att elever stör när de själva blir störda. Skolmiljön i sig anges på så sätt vara 

en orsak till elevers störande beteende.   

 

Individrelaterade förklaringar 

Som nämndes under förra rubriken förklaras orsaker till elevers störarande beteende till stor 

del i relation till skolan. En rektors utsaga får utgöra en övergång till nästa tema, nämligen att 

orsaker också relateras till individen, en förklaring som inte används ofta:  

Sen har vi elever som oavsett vilken miljö de är i inte fungerar och då tänker jag att det 

beteendet har helt andra förklaringsmekanismer.(R2) 

Samtliga lärare och rektorer menar att en av orsakerna till elevers störande beteende kan vara 

elevens egen problematik som förklaras i termer av: koncentrationssvårigheter, 

inlärningssvårigheter, dålig impulskontroll, de inte är medvetna om sitt eget beteende och de 

har svårt att se konsekvenserna av sitt eget handlande.  

Som jag nämnde i inledningen till resultat- och analysdelen uttrycks oftast inte orsaker 

relaterat till individen som en kategorisk brist hos eleven. Lärare och rektorer menar att 

elevens egen problematik å ena sidan försvårar mötet med skolans krav, men att orsaken till 

störande beteende också har att göra med att skolan inte har förmått möta elevens behov. 

Temat Individrelaterade förklaringar är därför inte helt oproblematiskt att ha. En lärare 

förklarar till exempel att vissa elever stör för att de har ett behov av att testa gränser. Om det 

har med egenskaper hos individen att göra eller om det är ett rationellt beteende för att 

försäkra sig om att läraren eller skolan kan möta upp med ett gott och tryggt ledarskap har jag 

svårt att avgöra. Att förklaringar inte relateras till individen så ofta överensstämmer med 

Larssons (2008) och Kaplans m fl (2002) resultat som bland annat ifrågasätter det traditionella 

synsättet på elevers störande beteende som något karaktäristiskt för den enskilde eleven. 
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Gruppförklaringar 

Lärare och rektorer relaterar i stor utsträckning orsaker till elevers störande beteende till 

elevers relationer inom eller till gruppen. Ett begrepp som återkommer är roller:  

Man är iklädd en roll och har en arena där man vill spela ut den rollen. (R1) 

Vissa tar roller som de lever upp till i skolan. De beror på grupptryck men är kanske också 

skapade genom dem själva. (L2)  

Elever som sitter i allvarssamtal med rektor agerar på ett sätt då, men spelar en helt annan roll 

ute i korridoren eller bland kompisar i klassrummet. Samma rektor menar också att det är 

svårt att komma tillrätta med beteenden skapade utifrån detta, att det är svårt att bryta elevers 

destruktiva roller. 

Lärares och rektorers förklaringar till elevers störande beteende kan som jag tolkar det knytas 

till teorier om grupprocesser. Med grupprocesser avses här sociala och psykologiska processer 

som en grupp människor upplever tillsammans. Lacouisieres teori innebär enligt Arne Maltén 

(1998) att en grupp ständigt är i en process och går igenom ett antal utvecklingsfaser.  Dessa 

faser överlappar varandra och grupper kan också fastna i en fas och inte komma vidare. Jag 

kommer inte att redogöra för alla faser, bara de som är relevanta för mitt resultat. Den första 

fasen är orienteringsfasen, då medlemmarna inte känner varandra och många känner rädsla 

och osäkerhet. Alla intar en viss beredskap och passar på sina revir (Maltén 1998). Följande 

citat av en lärare anser jag kan relateras till detta: 

Jag har sjuor, åttor och nior ibland tillsammans i grupp och de grupperna är det mer oro i än när 

jag bara har en årskurs i grupp. Jag vet inte om det beror på revir. Speciellt killarna måste hävda 

sig mot varandra. (L1) 

En lärare upplever att elever i otrygga grupper stör mer. Det kan mot bakgrund av 

gruppteorin förklaras med att gruppen är i denna första fas. Lacouisiere menar att det för 

gruppledaren, i det här fallet läraren, gäller att hjälpa till att formulera gruppens mål, syfte, 

normer och spelregler. De medlemmar i gruppen som inte vill avslöja sitt rätta jag lämnar 

gruppen (Maltén 1998). Här tolkar jag att tidigare utsagor om elevers roller kommer in. För 

att inte avslöja sig och sina eventuella upplevda brister blir alternativet till att ställa sig utanför 

gruppen att spela en roll. Den andra fasen, konfliktfasen, präglas av att den vaga 

gruppidentiteten nu börjar få sprickor och om det finns motsättningar inom gruppen kommer 

de fram. Den enskilde vill framföra sina åsikter och uppfattningar gentemot andra i gruppen 
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och en polarisering i gruppen eller mellan olika subgrupper uppstår (Maltén 1998). En lärares 

utsaga kan relateras till denna fas: 

De stör för att positionera sig inför andra elever, det sociala spelet påverkar. (L3) 

I Larssons (2008) studie framkommer inte förklaringar relaterade till gruppen. Min reflektion 

är att det kan bero på att studien rör lägre skolår än 7-9, något en utsaga från en rektor gjorde 

mig uppmärksam på: 

I en högstadiemiljö så kan det vara så att här är det ju lättare att spela ut roller än i yngre barns 

skola där man har en större social kontroll, där är man en vuxen som har ansvar och träffar 

eleven ofta. Man får ett annat spelutrymme på högstadiet. (R2) 

Rektorns utsaga kan också tolkas som att elevens störande beteende som kan förklaras till 

gruppen, också kan relateras till skolan som inte förmår ha social kontroll. Utifrån 

Lacouisieres grupprocessteori måste gruppledaren arbeta med normer och spelregler i 

gruppens inledningsfas för att gruppen ska kunna utvecklas vidare. Evertson och Emmer 

(1992) konstaterar dock att lärare för elever i högre årskurser använde mindre tid än lärare i 

lägre årskurser för att lära sina elever att följa regler och rutiner. Om så är fallet även för 

lärare i min studie skulle det kunna vara en förklaring till varför grupprelaterade orsaker i så 

hög grad förekommer. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis tolkar jag lärarnas och rektorernas förklaringar av orsaker till elevers 

störande beteende som i liten utsträckning relaterat till individen och till skolan och gruppen i 

större utsträckning. Det visar också att ett interaktionsperspektiv är rådande i högre grad i min 

studie än i tidigare redovisad forskning (jfr Larsson 2008). Med utgångspunkt i ett sådant 

interaktionsperspektiv finns det möjligheter för skolan att komma tillrätta med elevers 

störande beteende eftersom dessa framstår i en kontext. 

 

HUR ELEVERS STÖRANDE BETEENDE FÖREBYGGS OCH HANTERAS  

Inledningsvis kan nämnas att ingen av lärarna uppger att de uppfattar elevers störande 

beteende som ett stort problem i sina klassrum. De menar dock att studiero inte är något som 

löser sig av sig självt. Att skapa studiero i en grupp kan innebära hårt arbete vilket också 
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ibland kan vara svårt. Rektorerna beskriver att de generellt inte har stora problem på sina 

skolor, men att det förvisso är mer arbete vissa år, i vissa grupper, och för vissa lärare att 

åstadkomma studiero.  

När jag redovisar och diskuterar svaren i denna kategori har jag valt att göra det i tre teman 

som framkom i analysarbetet nämligen Lydnad och ansvar, Samarbete och Flexibilitet. 

 

Lydnad och ansvar    

Margareta Normell (2008) menar att vi idag har kommit en bra bit på väg bort från ett 

utpräglat auktoritärt förhållningssätt gentemot elever i skolan. I lydnadskulturen som varit 

rådande betonas lydnad och anpassning och det finns en tröghet i övergången från denna 

kultur till en ansvarskultur som betonar eget ansvar och samförstånd. I materialet finner jag 

spår från både lydnadskultur och ansvarskultur vilket jag kommer att diskutera och peka på i 

det som följer. 

Både rektorer och lärare har fått beskriva hur skolan arbetar med ordningsregler och det visar 

sig att det arbetet ser olika ut. Enligt redovisad forskning intar arbete med regler en 

särställning i ett arbete för att skapa studiero (Everstson & Emmer 1982, Bear 1998). Men för 

att de ska bli verksamma är det önskvärt att de tas fram med hjälp av eleverna och att de 

motiveras och förklaras, gärna med hjälp av exempel på önskat och oönskat beteende. 

När det gäller framtagandet av reglerna är eleverna delaktiga i det arbetet i tre av de fyra 

skolorna. På den fjärde skolan beskriver en lärare att reglerna togs fram av en annan lärare 

och att de en dag bara fanns där. De lästes upp för eleverna av mentorerna och läraren 

beskriver att det inte blev någon diskussion i klassen om reglerna. Den regel som det kan bli 

diskussion om är enligt lärarens erfarenhet den om keps under lektion eller inte, en diskussion 

som eleverna ännu inte vunnit. Här tycks sålunda lydnad och anpassning betonas. 

Själva utformandet av reglerna skiljer sig också åt. På en skola har reglerna detta läsår 

formulerats som förväntningar på eleven i stället för förbud eller förhållningsregler. Även 

skolan, lärare och föräldrar har förväntningar på sig. Lärare 1 och 2 menar dock att det inte är 

någon större skillnad mot tidigare för elevernas del: 

 När jag står där och diskuterar med eleven hör jag mig ändå relatera till att så är reglerna. (L1) 
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Det nya att påminnelser för eleverna sitter på klassrummens dörrar uttrycker dock en lärare 

som en god tanke. Påminnelserna är formulerade som att eleverna ska komma förberedda på 

lektion, både med material men också i tanken vilket vittnar om en idé att lära eleverna ta 

ansvar och rent konkret beskriva hur det ska gå till. 

Rektor 1 förklarar sin tanke om att skolans regler ska vara formulerade så att de är 

tolkningsbara vilket betyder att lärare och elever tillsammans kan diskutera vad reglerna kan 

innebära, en tanke som bygger på ansvar och samförstånd. En lärare på skolan beskriver 

arbetet: 

I reglerna står det att du ska visa hänsyn mot dina klasskamrater och bidra till arbetsro /…/ vi 

diskuterade vad det är som är arbetsro, vi diskuterar ofta vad det är /…/ de kanske tänker att jag 

kan ju jobba när det är stökigt så alltså behöver inte jag vara lugn. (L3)  

Tankar om ansvar och lydnad kan dock stå i ett motsatsförhållande. Lärare 1 beskriver hur 

hon önskar att eleverna kan få använda sig av mobiltelefonens lexikon för att slå upp ord i 

hennes undervisning. Hon önskar alltså en mer flexibel hållning till regeln om att 

mobiltelefoner inte ska användas under lektion, men är beredd på att det krävs arbete för att få 

eleverna att ansvarsfullt använda sig av mobilen. Hon ser dock svårigheter med att driva 

igenom sina tankar då hon känner kravet att följa regeln, bland annat från rektor som plockat 

mobiltelefonen av en elev i hennes klassrum med henne närvarande, men också utifrån att hon 

tycker att regler som skolan har gjort upp är till för att följas.  

Vidare handleder en lärare fyra av sina mentorselever varje vecka. De har då pratat om, eller 

skrivit sociala berättelser om elevens beteende och vilka konsekvenser det får: 

Så här att beskrivit situationen. Här hade du ett val. Hur hade du kunna agera? Du valde att agera 

på det här sättet, då blev det de här konsekvenserna. Var det bra konsekvenser? Kunde du ha valt 

något annat i den situationen. Vad hade hänt då? Hade det varit bättre? Hur ska du göra nästa 

gång du hamnar i den här situationen? Och nu efter ett år är de här killarna rätt bra på att hantera 

sitt humör. (L1)  

Denna handling som har som mål att lära eleverna att ta ansvar för sina handlingar och kunna 

agera mer klokt stödjs av rektor på skolan: 

Vi ger tid till handledare att ge extra tid med elever som stökar, jag lägger det i tjänsten. De 

undervisar lite mindre och har lite mer tid att träffa sina elever. (R1) 
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Detta ligger i linje med det Normell (2008) betraktar som ansvarskultur. Ytterligare en lärare 

beskriver handledning av elever, vilket sker i undervisningen, både på grupp och individnivå 

för att lära dem att själva och tillsammans ta ansvar för att skapa studiero: 

När det inte fungerar så STOPP! Vad får det för konsekvenser när ni gör som ni gör? Vad får det 

för konsekvenser för dig? Så pratar vi om det. /…/ Mina elever säger oftast till varandra att vara 

tysta, och det funkar. Det är inte mitt jobb att skapa arbetsro, det måste de göra, men med god 

handledning av mig i situationen. (L2) 

För att återigen knyta an till Normell (2008) så menar hon att de disciplinära åtgärder som 

politiker och även en del pedagoger förordar för att komma tillrätta med de problem som 

övergången till en ansvarskultur innebär, tillhör lydnadskulturens verktyg. Risken finns att de 

inte kommer att vara verksamma. De krav som en ansvarskultur ställer på lärare, och som hon 

menar är en del i lösningen av dagens problem i skolan handlar i stället om lärares relationella 

förmåga, vilken måste ges möjlighet att utvecklas. Juul och Jensen (2003) redogör i 

Relationskompetens i pedagogernas värld för denna kompetens som en förmåga att se det 

enskilda barnet på dess egna premisser och anpassa sitt eget beteende efter detta utan att 

frånsäga sig ledarskapet, samt en förmåga att vilja och påta sig ansvaret för relationens 

kvalitet. I studien framkommer att lärare visar olika grad av relationell kompetens, med 

utgångspunkt i synen på ansvar och samverkan som de förmedlar. En lärare som jag menar 

visar relationell kompetens väljer hellre att i samverkan och samförstånd hitta lösningar för 

elever som stör, istället för att använda sig av disciplinära åtgärder som att visa ut dem. 

Utsagan visar också på ett gott ledarskap (jfr Bear 1998) när hon hjälper eleven att se både 

konsekvenserna av sitt beteende och möjliga alternativ till lösning: 

Killarna som jag kanske skulle ha behövt visa ut… vi pratade om den möjligheten. Vad skulle 

hända om… för när du beter dig på det här viset är det väldigt störande. En elev sa att då skulle 

jag bara bli anti och sparka på dörrarna. Det vill jag ju inte att du ska göra. Jag vill ha dig i 

klassrummet, men jag vill också att du uppför dig, så vad ska vi ha för konsekvens om du, fastän 

vi påmint dig om du ändå inte klarar av att skärpa till dig. Jag tycker att du kan gå ut och sätta 

dig i grupprummet och arbeta. Den lösningen var vi båda nöjda med. (L3) 

Ovanstående citat betonar ansvar och samverkan och är ett av flera exempel på samarbete 

som sker för att förebygga och hantera elevers störande beteende. Under nästa rubrik 

redovisas ytterligare hur detta samarbete ser ut. 
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Samarbete 

Det samarbete som sker för att förebygga elevers störande beteende ser olika ut. Samarbetet är 

något man sätter sin tilltro till och som man menar har positiva effekter. 

Att få dela med sig och ta del av olika perspektiv tolkar jag som ett samarbete. En lärare 

uppger att hon deltagit i två kollegiala handledningstillfällen som leddes av specialpedagogen 

på skolan. Ett samarbete med andra kompetenser i elevhälsan beskrivs av en rektor och en 

lärare då kurator och skolpsykolog nämns. Dessutom har en rektor initierat samtal i grupper 

om arbetet att få till studiero. 

Lärare 2 beskriver hur hon och kollegor i hennes arbetslag får stöd av varandra i pedagogiska 

samtal: 

Det är högt i tak. Vi har ett gott samarbete trots våra olikheter som inte har med ålder eller kön 

att göra, utan med vår förmåga att reflektera. Olika personer är olika aktiva. Men jag försöker att 

skapa en relation till mina lärarkollegor och att vara ett stöd till dem. Jag ställer reflekterande 

frågor som jag följer upp efter ett tag. (L2) 

Rektor 1 beskriver hur mottagandet av nya elever till skolår 7 som förväntades bli en 

utmaning frammanade ett förberedande arbete och samarbete med avlämnande skola, samt 

föräldrar, specialpedagog och tänkta mentorer. Rektor såg också till att skapa förutsättningar 

för en god relation och ett gott samarbete mellan elev och vuxen på skolan: 

Sedan var det att placera klassföreståndare och matcha klassföreståndare och elev där vi tror att 

det här blir bra. Den här eleven behöver mycket struktur, då tar vi den… Så det är också en 

diskussion som jag och specialpedagog har haft med lärarna, vi tror att den här eleven skulle 

vara bra för dig. /…/ Elever som har extra stort behov hade så att de kanske kom hit en gång då 

det inte fanns elever här och träffade specialpedagog och handledare, kanske två gånger, vissa 

hade träff ytterligare innan sommarlovet eller direkt efter lovet för att få träffa sin handledare för 

att få en bra start och kolla upp att det stämmer och så. (R1) 

Samtliga lärare menar att lärarens relation till eleverna är viktiga för att skapa ett gott 

arbetsklimat. En lärare lyfter också fram relationerna mellan eleverna i gruppen som viktigt, 

något han förmedlar vikten av i ord till eleverna, men också visar i handling då han aktivt 

arbetar mot alla former av kränkande kommentarer och gester eleverna mellan. Han ger 

dessutom eleverna många tillfällen att samarbeta och diskutera.  

Två lärare menar att det viktigaste samarbetet för att skapa studiero är det med eleverna, de 

uttrycker en stor vilja att lyssna på och lära av elever:   
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Jag blir inte förtvivlad när det inte blir som jag har tänkt mig. Jag hamnar i en förbryllning. Vad 

hände nu? Då frågar jag eleverna, jag tar dem till hjälp. De kan inte alltid ge svar men jag ställer 

frågan. Jag frågar både gruppen och individer. Jag får den feedback jag behöver för att komma 

vidare av mina elever. (L2) 

Att veta att jag har rätt förhållningssätt, det allra bästa sättet är att få feedback från eleverna, för 

mig har det varit det. (L5) 

De åtgärder som lärare tar till för att komma tillrätta med elevers störande beteende skiljer sig 

från det Samuelsson (2008) redogör för i så mån att hot om utvisning, eller som i några fall 

utvisning av elever finns med i lärare och rektorers beskrivningar i föreliggande studie. I 

övrigt ter sig åtgärderna i Samuelssons (2008) studie och föreliggande studie vara likartade 

såsom; påminnelser om vad som gäller, att mer handgripligt styra tillbaka elever till sin plats 

och sitt arbete, höja rösten samt tillrättavisa elever med blick eller gester. I studien framkom 

att det i akuta lägen i ett av arbetslagen på en av skolorna finns ett etablerat och verksamt 

samarbete för att komma tillrätta med studiero. Läraren har tidigare beskrivit att laget träffas i 

pedagogiska samtal regelbundet, och detta kan vara en anledning till att laget har kunnat 

utveckla detta samarbete:  

Om en klass stökar går alla lärare i laget in och träffar klassen … detta ser vi, detta ska gälla och 

vi utvärderar det om några veckor. Sen mailar vi föräldrar och berättar att nu har vi pratat med 

eleverna om det här idag, och så här arbetar vi med det. (L2) 

Två lärare framhåller också att ett samarbete med rektor i form av samtal med eleven eller 

eleven och föräldrar har varit verksamt i akuta lägen. 

Slutligen, som ett andra steg om tidigare nämnda handlingar inte hjälper, uppger samtliga 

intervjupersoner att föräldrar kontaktas och att man försöker genom samarbete lösa akuta 

lägen. Dock nämns inte detta i någon större utsträckning, och inte i som ett förebyggande 

syfte för att skapa studiero, vilket bland annat Bear (1998) menar att en tät föräldrakontakt 

kan bidra till. Utsagorna visar att samarbete inte alltid kommer till och att kontakten med 

föräldrar kan ha både positiva, inga eller rent av negativa effekter på elevens beteende:  

Kontakten med föräldrar är A och O. (L2) 

Det är inte alltid det hjälper med att ringa föräldrarna. (L4) 

De får kanske kvarsittning, och mamma och pappa får reda på det. Fara och färde, kommit 

försent och missat det här, nu får du skärpa dig för det här vill vi inte höra igen. Så anpassar de 
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sig till ledet igen. Någon annan kommer hem till föräldrar som säger att vad är det för idiot till 

lärare, varför måste du sitta kvar. Det får kanske en antieffekt på elevens lärande. (R2) 

Det samarbete som sker i arbetet med att förebygga och hantera elevers störande beteende är 

alltså främst mellan lärare, lärare och rektor, lärare och elev, lärare och personal inom 

elevhälsan såsom kurator, skolpsykolog och specialpedagog, samt slutligen men i mindre grad 

mellan skolan och föräldrar. 

 

Flexibilitet  

I lärarnas utsagor framgår i stor utsträckning vikten av flexibilitet för att motverka störande 

beteende i mötet med eleverna. En lyhördhet för elevernas behov yttrar sig på olika sätt såsom 

att man bryter aktiviteter, att man är villig att ändra sitt förhållningssätt till en elev eller att 

man försöker hitta lösningar för enskild elev tillsammans med eleven: 

/…/ även om jag försöker hålla mig till ett grundkoncept i min planering så måste man ändå vara  

flexibel /…/så jag försöker nog alltid att tänka på – vad kommer att hända den här gången, hur 

kan jag tackla det, även om jag försöker hålla mig till en röd tråd. (L1) 

Då ser man plötsligt hur energin börjar sjunka i klassrummet, då kanske man måste vara beredd 

på, nu tar vi en diskussion, fäll ner locken på datorerna så jobbar vi med annat en stund. (L1) 

/…/ Eller för elev med koncentrationssvårigheter - jag ser att du inte orkar sitta still längre, 

behöver du ta en paus och röra på dig? Hur lång tid behöver du? När du kommer tillbaka vill jag 

att du med en gång sätter dig och arbetar med uppgiften. (L4) 

En flexibilitet i att förhålla sig till ett problem visar en lärare som samtidigt uppvisar en 

medveten tanke om att lära eleverna önskat beteende för att på så sätt motverka störande 

beteende.  Läraren lät en whiteboardpenna gå runt i klassrummet mellan elever som ville ha 

ordet, som en konkret påminnelse om att man inte pratar rätt ut, vilket läraren upplevde som 

ett stort problem när klassen var ny på skolan. För att få pennan och ordet gestikulerade 

eleven till den som hade pennan. 

Det finns gradskillnader, men samtliga lärare visar denna flexibilitet. Två lärare uppger dock 

att de är fyrkantiga vilket fick mig att fundera på detta:  

Jag och min klassföreståndarkollega, vi har dragit åt samma håll, samma regler, samma 

fyrkantighet. (L5) 
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Jag tycker nog att jag har det strukturerat och har ordning, jag är nog lite fyrkantig så.  Jag har 

elever med stora behov av det… en lektionsplanering på tavlan, tydlig början och slut. (L4) 

Fyrkantig har jag nog tolkat som rigid innan, men jag menar att det inte behöver tolkas så här 

då båda lärarna visar på flexibilitet och samarbetsvilja med eleverna, som i det här fallet med 

en elev som har svårt att koncentrera sig: 

/…/ och jag frågade honom senast idag, hur skulle det funka om du satt längst bak, då slipper du 

vända på dig hela tiden för att se vad som händer i klassrummet. Ja men, då provar vi det nästa 

gång så får vi se vad som händer. (L3) 

Fyrkantig i det här avseendet verkar ha mer att göra med lärarens behov av att vara tydlig, och 

det går i min mening inte att ställa mot att vara flexibel. Alla lärare utom en lyfter för övrigt 

fram tydlighet som en faktor i att kunna motverka störande beteende. Det kan vara en 

tydlighet i att skapa rutiner och struktur som lärarens förväntningar i exemplet här:   

Arbetsro är när alla har kommit in, sitter på sin plats och låter mig börja lektionen, för det första, 

sen att ni sitter ner och att ljudnivån är låg, ni får prata men om jag avbryter och säger att nu vill 

jag säga något så lyssnar ni, och att ni i slutet står vid era stolar, skjuter in dem och kollar att det 

är snyggt omkring er tills jag säger att nu är ni varsågoda att gå – då har det varit arbetsro tycker 

jag. (L5) 

 

Sammanfattning 

I studien framkommer att arbetet med regler ser olika ut på skolorna så till vida att de skiljer 

sig åt vad gäller framtagandet och implementeringen. Jag menar att skillnaden kan bero på om 

det är lydnad och anpassning som står i fokus eller om det är ansvar och samförstånd. Denna 

skillnad framkommer också i lärares övriga arbete för att förebygga och hantera elevers 

störande beteende vilket jag tolkar som att lärare i studien visar på olika grad av relationell 

kompetens. 

Det förebyggande arbetet sker i ett samarbete med eleverna där också lyhördhet för elevernas 

behov visar sig i en flexibilitet från lärarens sida. De utsagor som visar ett arbete med 

eleverna som fokuserar på ansvar och samförstånd, samarbete, flexibilitet samt tydlighet 

ligger i linje med det Bear (1998) menar utgör ett effektivt ledarskap. 
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HUR DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER MOTIVERAS OCH ANVÄNDS  

Två teman har konstruerats utifrån hur jag har tolkat innebörden av lärares och rektorers 

utsagor om hur disciplinära åtgärder motiveras och används nämligen: Tveksamheter till att 

användanda disciplinära åtgärder och Disciplinära åtgärder som ett mångfacetterat verktyg. 

 

Tveksamheter till att användanda disciplinära åtgärder 

Att använda sig av disciplinära åtgärder tas inte som en självklar åtgärd för att komma tillrätta 

med elevers störande beteende. Det är framförallt rektorerna som ger utryck för denna 

tveksamhet. Rektor för den enda skola i studien som använder sig av kvarsittning är tveksam 

till dess effekter: 

Vi kallar det återläsning, man missar ju tid för att man kommer för sent. Ofta är ju de här 

eleverna svåra att få hit i alla fall, ja, de som har det här i sig kräver helt andra åtgärder än det 

här. (R1) 

Rektor 2 visar sig också tveksam till att använda sig av kvarsittning som åtgärd, dels utifrån 

organisationen av den och samt även dess funktion: 

Ska man ha kvarsittning måste vi organisera det, och jag tänker att den resursen, en timme, en 

och en halv timme tas ju från undervisningen, alltså där jag kan ha en extra vuxen i ett klassrum, 

där jag kan ha en delning, där jag kan få enskild undervisning. Nej, så vi har inte haft 

kvarsittning.  /…/ Kvarsittning är för mig ett straff, men om vi skulle ha de här skulle vi kalla 

det återläsningstid för att ta igen den tiden som jag missat på lektionen /…/Därför tror jag istället 

på att komma överens med föräldrar där det inte funkar eller så, att då får man gå till 

läxläsningen, så att man har en överenskommelse att då för du gå dit för man vill ju att eleverna 

ska ta igen kunskaperna de missat. (R2) 

Två rektorer ser också en fara med åtgärden utvisning. Rektorernas samlade beskrivningar 

visar att de inte har en tydlig översiktlig bild av i hur stor utsträckning lärare på respektive 

skola använder sig av utvisning som disciplinär åtgärd, eftersom ingen dokumentation skett 

och det har inte förts några diskussioner om det. Rektorerna befarar att lärare kan använda sig 

av den åtgärden i alltför stor utsträckning, på bekostnad av ett mer förebyggande och 

långsiktigt arbete med elevers störande beteende. Ett alltför omfattande användande av 

utvisning tolkar jag som att rektorer ser det som ett misslyckande från lärarens sida: 

/…/ ett enkelt sätt att bli av med elever som stör är helt enkelt att visa ut dem för det har man rätt 

till /…/ (R1) 
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Jag tror lärare kastar ut elever för ofta. (R3) 

Lärarna är däremot mer positiva till att använda sig av utvisning även om de uppger att de 

endast har använt sig av åtgärden vid ett fåtal tillfällen. En lärare säger ”inte alls”, men hon 

uppger att hot om utvisning har varit verksamt på elevers störande beteende. Den största 

anledningen till att det inte används är att lärare uttrycker att de inte har haft behov av det, 

eller att de gjort upp med elever om lösningar såsom att avvika till grupprum för att arbeta om 

de stör. Grundtanken med det är en idé om att komma till rätta med elevers störande beteende 

genom att göra elever delaktiga, men det finns också tveksamheter till åtgärden av 

organisatoriska och personliga skäl:  

Det här med utvisning, du är ju fortfarande ansvarig för dem och deras beteende även när du har 

visat ut dem och då måste man ju ha någon att visa ut dem till, det har inte vi. /…/ Sen är jag inte 

jätteförtjust i att visa ut elever för att jag är rädd att hamna i den maktkampen, särskilt med nya 

elever. De här värsta, de går ju inte även om man ber dem. Då blir det ”tvinga mig”, och så har 

man den här maktkampen… och den situationen har jag nog varit ganska försiktig med. (L1) 

Samtliga lärare i studien visar att de är villiga att arbeta med att på olika sätt förebygga 

elevers störande beteende. En rimlig tolkning är att lärarnas positiva inställning till utvisning 

inte verkar ha att göra med att de ser det som en enkel väg att skapa studiero, vilket rektorerna 

uttrycker att vissa lärare gör. Rektorerna som är tveksamma till utvisning ser en fara med ett 

överanvändande då de menar att ett förebyggande arbete får stå tillbaka för akuta åtgärder. 

Den faran ser kanske inte lärarna eftersom de själva använder sig av åtgärden restriktivt och 

har ett förhållningssätt som innebär att man kommer långt med förebyggande arbete. 

Ytterligare en tolkning av lärarnas och rektorernas skilda inställning till utvisning kan ha att 

göra med lärarnas nära arbete med eleverna. Wester (2008) redovisar i sin studie att elever 

tycker att lärare borde agera kraftfullare om någon bryter mot skolans regler. Det hon kommer 

fram till är att eleverna önskar att lärare i större utsträckning använder sig av de 

sanktionsmöjligheter som eleverna uppfattar att lärare har, exempelvis att skicka ut den elev 

som stör undervisningen. Om så är fallet det vill säga att det finns förväntningar från eleverna 

är det inte orimligt enligt mig att det skulle påverka lärarnas inställning till att utvisa elever.  
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Disciplinära åtgärder som ett mångfacetterat verktyg 

Disciplinära åtgärder som rektorerna har fattat beslut om sedan Skollagen (SFS 2010:800) 

trädde i kraft 1 juli 2011 är följande:  

 Rektor 1 beskriver att han har utfärdat några skriftliga varningar och stängt av två 

elever, varav en elev två gånger. Den ena av eleverna har tillfälligt placerats på annan 

skolenhet. 

 Rektor 2 har stängt av två elever, varav en med omedelbar verkan.  

 Rektor 3 har stängt av en elev med omedelbar verkan. 

Omständigheterna beskrivs som skolk, hot och skadegörelse. Det är alltså inte främst störande 

beteende som ligger till grund för rektors beslut, utan en studiero som är hotad på grund av 

allvarliga beteendeproblem. Dessa elevers situation beskrivs som komplex och svår. Enligt 

rektorerna har elevens beteende i två fall i hög grad att göra med sociala faktorer utanför 

skolan. I två andra fall menar de att eleverna har det kämpigt med skolarbetet och att skolan 

inte lyckats möta deras behov trots åtgärder i åtgärdsprogram. När rektorerna fattar beslut om 

planerade avstängningar och som i ett fall en tillfällig omplacering, framkommer det inte 

huruvida de har gjort en utredning om varför eleven stör vilken enligt Skollagen (SFS 

2010:800) ska upprättas. Utredningen ska ligga till grund för och avgöra om eleven kan bli 

föremål för disciplinära åtgärder eller behöver stöd i undervisningen eller av elevhälsan. Jag 

uppfattar dock att de redovisade disciplinära åtgärderna sker med berörd elevs bästa för 

ögonen och efter noga övervägande och restriktivt, vilket kan tolkas vara i enlighet med det 

Skollagen (SFS 2010:800) uttrycker om användandet av disciplinära åtgärder. Speciellt en 

rektor arbetar på att i samförstånd med berörd elev och förälder få till den disciplinära åtgärd 

som det finns behov av att tillämpa. 

I beskrivningarna av både lärares och rektorers motiveringar till, och användande av 

disciplinära åtgärder, framträder en bild av disciplinära åtgärder som ett mångfacetterat 

verktyg, bortsett från det verktyg att skapa trygghet och studiero som de enligt Skollagen (SFS 

2010:800) ska vara. Som jag ser det beskrivs de också som ett verktyg för att skapa 

förutsättningarna för eleven att klara skolan: 

En kille stökade mycket, han satt i korridorerna och där kom vi också överens med föräldrarna 

att vi under en period skulle ha hemundervisning. /…/ Han drog med sig andra, det var det som 

hände. Och det var ju också att hemundervisningen var ett försök att rädda det som kunde räddas 
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och att visa att han hade kunskaper som kunde ge betyg. Det var syftet, att han skulle få ut något 

av det. (R2)  

Han har varit avstängd två gånger med kort mellanrum och nu har jag ordnat med en annan 

skolenhet där han egentligen vill gå, och nu kommer han tillfälligt att bli omplacerad där, fast en 

klass under, och han vill detta väldigt gärna själv och hans vårdnadshavare är med på det också. 

Det finns en pedagogisk tanke med det, skulle det lyckas så skulle han kunna gå kvar där. (R1) 

Rektor 1 fortsätter sitt resonemang om åtgärden rörande denna elev och jag tolkar åtgärden 

dessutom som verktyg för att ge en signal till andra instanser: 

Går det inte så har vi också i det läget gjort en markering mot socialtjänsten. Vi säger att vi kan 

inte hantera den här pojken inom ramen för våra väggar. Ni måste göra någonting. Nu har jag 

stängt av honom två gånger och det hjälper inte, det finns inget… verktyget är för slött...  (R1) 

Utsagor pekar också på att åtgärder kan ha ett preventivt syfte på andra elever. Det ser jag 

som att en disciplinär åtgärd också kan fungera som ett verktyg att motverka störande 

beteende hos andra elever: 

Kvarsittning /…/det är väl mer utifrån de andra eleverna som tycker att det är orättvist om någon 

kan komma ständigt försent utan att ta igen något. Det har i min mening liten effekt, men det har 

en preventiv effekt på de som sköter sig. Det har inte ett preventivt syfte på dem vi stänger av. 

(R1) 

Slutligen beskriver rektor 1 disciplinära åtgärder som ett verktyg i ett utvecklingsarbete: 

Dokumentationskravet följs inte så det är svårt att veta hur ofta utvisning sker. För att komma åt 

det här så är det ändå så att man ska börja diskutera att dokumentera för det är ett sätt att 

synliggöra /…/ den här läraren behöver göra den här åtgärden så många gånger, en annan med 

samma elever kanske inte behöver göra det alls och då kan man ju börja prata om vad det är som 

skiljer, på vilket sätt jobbar den läraren med ledarskapet. (R1) 

De disciplinära åtgärder som rektorer har fattat beslut om, skriftlig varning, avstängning och 

tillfällig omplacering, kan sammanfattas ha varit verksamma i de fall som föräldrastödet för 

åtgärden och eleven har varit gott.  

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis ses inte användandet av disciplinära åtgärder som en självklar och 

effektiv åtgärd för att komma tillrätta med elevers störande beteende. Det är framförallt 

rektorerna som ger utryck för denna tveksamhet. En skillnad i inställning råder framförallt i 



35 
 

användandet av den disciplinära åtgärden utvisning. En tolkning kan vara att lärares nära 

arbete med eleverna påverkar inställningen till sanktioner vilket forskning också visat, det vill 

säga att eleverna förordar att lärare i större utsträckning använder sig av sanktionen för att 

visa ut elever som stör.  

Vidare har samtliga tre rektorer fattat beslut om avstängning sedan Skollagen (SFS 2010:800) 

trädde i kraft. Den åtgärden används dock restriktivt och efter noga övervägande. Elever som 

har stängts av har i samtliga fall uppvisat allvarliga beteendeproblem. Disciplinära åtgärder 

används som jag ser det som ett mångfacetterat verktyg och inte bara som  ett verktyg för att 

skapa trygghet och studiero för andra elever. Jag beskriver dem som ett verktyg att skapa 

förutsättningar för eleven att klara skolan, ett verktyg att ge signaler till andra instanser, ett 

verktyg att motverka störande beteende hos andra elever samt slutligen ett verktyg i ett 

utvecklingsarbete. 

 

HUR ARBETET MED ELEVERS STÖRANDE BETEENDE KAN UTVECKLAS 

Samtliga lärare uppger att de inte har stora problem med störande beteende bara de får arbeta 

ihop sig med en grupp, men de efterfrågar ett utvecklingsarbete i någon form. Detta för att de 

själva och kollegor ska få möjlighet att utvecklas ytterligare i att möta elevers störande 

beteende och skapa studiero. Samtliga rektorer ser också detta som ett utvecklingsområde. De 

intervjuade har också en hel del tankar kring hur skolan skulle kunna arbeta vidare med dessa 

frågor. 

I studien framkommer hur lärare och rektorer anser att arbetet med elevers störande beteende 

kan utvecklas utifrån följande teman: I samverkan vända prat om problem till prat om 

lösningar och Organisation. 

 

I samverkan vända prat om problem till prat om lösningar 

Lärare och rektorers utsagor visar att det man pratar om, i rektorernas fall det de tror att lärare 

pratar om i relation till studiero, ofta är lärarnas upplevelser av elevers störande beteende och 

om de problem det utgör. Lärare uppger att de kan delge kollegor svårigheter de upplever i 

arbetet med att komma tillrätta med elevers störande beteende. De känner ett stöd och en 

förståelse från kollegor, men man fastnar i ett prat om problem som inte löser något. Detta är 

både lärare och rektorer självkritiska till: 
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Vi pratar om elever som stör i vårt lag, men sen vet jag inte om det leder till så mycket. (L1) 

Det blir lätt ett individfokus, man tittar på vad den här eleven gör och varför gör den så, hur ska 

eleven ändra på sig. Men det blir väldigt lite fokus på det vi egentligen kan påverka utifrån 

pedagogrollen. (R1) 

Jag tolkar det som att detta prat om problem kan vara kontraproduktivt utifrån följande 

utsagor: 

Man hamnar i en negativ spiral, i gnällandet och beklagandet. Ibland tror jag att de lyfter blicken 

men oftast inte. (R2) 

Om klassföreståndaren säger att nu är det så hemma för den här eleven som har uppfört sig illa 

/…/ då får jag en förståelse till varför, men det hjälper ju inte de elever som blir utsatta. (L1) 

Läraren fördjupar sitt resonemang med att en förståelse för en elev i en svår situation kan göra 

att man tycker synd om eleven och därför inte ingriper som man borde när eleven stör. 

Förståelse kan på så sätt skapa en acceptans för ett störande beteendet.  

Genomgående i studien är en önskan från lärare och rektorer att förvandla prat om problem 

till prat om lösningar. Samtliga intervjupersoner uttrycker idéer om hur prat bort från problem 

och mot lösningar kan se ut, vilket kan göras i samverkan med andra lärare: 

Varje Pelle och varje Stina som inte funkar, de funkar någonstans. Varför funkar de där? /…/ om 

man samlar undervisande lärare  /…/ Jaha, det funkar där, vad gör de som inte jag gör? (R3) 

Vi borde gå och titta på varandras lektioner. /…/ Hur tänkte du med den här eleven? Hur fick du 

henne att vakna till och prestera så bra på den här lektionen? (L3) 

Dessa utsagor visar ett fokus på enskilda elever, men flera lärare och rektorer visar på en vilja 

att lyfta diskussionen i kompetensutvecklande syfte till att handla om övergripande frågor 

relaterat till elevers störande beteende och studiero. Där nämns ofta ett gott ledarskap:  

Vi behöver prata om hur vi hamnar i sådana här situationer och hur vi gör när vi hamnar i sådana 

situationer. (L3) 

Att se en annan lärare i aktion och sen jobbamed en grupp då man får sitta och reflektera över 

det som är ett bra ledarskap i det här. Hur skulle det kunna förbättras? (R1) 

En samverkan där man vänder prat om problem till prat om lösningar ses som en förutsättning 

för att kunna utveckla arbetet att komma tillrätta med elevers störande beteende och skapa 

studiero. I intervjumaterialet finns exempel på samverkan och stöd som redan har erbjudits 

lärare i form av punktinsatser, såsom kollegial handledning av specialpedagog på två skolor, 
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pedagogiska samtal initierat av rektor på en skola samt stöd av kurator och psykolog på 

vardera en skola var. En skola har redan en etablerat samverkan så till vida att pedagogiska 

samtal förs med regelbundenhet i arbetslaget och att lärare agerar tillsammans när studieron är 

hotad i klasser. Men överlag är det en utökad och mer långsiktig samverkan som efterfrågas. 

Samverkan handlar om att få ta del av någon annans perspektiv, andra lärares eller 

kompetenser i elevhälsoteamet vilket nämns av flertalet intervjupersoner. Att använda sig av 

arbetslaget ses i stor utsträckning som en möjlighet både av rektorer och av lärare, men i de 

redovisade punktinsatser som gjorts på skolorna har det varit samverkan i grupper bildade 

utifrån intresse som har stått i fokus. Detta är främst lärare kritiska till, då de menar att de som 

är i störst behov av stöd för att komma vidare i arbetet med elevers störande beteende inte 

deltar i sådana aktiviteter. Rektorer visar på en medvetenhet om detta. 

Hinder för samverkan lärare emellan uttrycks i termer som Jantelagen, tidsbrist och en kultur 

med stängda dörrar. Det finns en rädsla att framstå som att jag är bra och du är dålig, men 

det beror på klimatet i arbetslaget hur stort hinder det utgör.  

Slutligen är både lärare och rektorer eniga i att om samverkan och utvecklingsarbete ska 

komma till stånd måste rektor styra upp det. Detta återkopplar jag till under nästa rubrik. 

 

Organisation 

Utsagor som har att göra med vad som behöver göras, av vem och när, bildade temat 

organisation. Det är främst lärare som uttrycker en bristande organisation som ett stort hinder 

för att inte komma vidare i det önskade utvecklingsarbetet. 

Rektor förväntas av lärare vara den som styr upp utvecklingsarbetet, en förväntan som 

samtliga rektorer är medvetna om. Rektorerna ser att arbetet med frågor om elevers störande 

beteende, trygghet och studiero skulle behöva få ta en större plats, men två av dem framhåller 

också att det är en fråga om prioriteringar. 

Det lärare efterfrågar när de önskar att rektor visar med hela handen vad som gäller är i vilket 

sammanhang samarbetet ska ske, vilka som ska delta samt hur och när det ska följas upp. Det 

sist nämnda tycks vara en särskilt viktig del då det i hög utsträckning uttrycks att initierat 

arbete rinner ut i sanden, inte blir något av, det följs inte upp och det leder inte framåt. 



38 
 

Det finns vidare enligt lärare och rektorer befintliga forum som skulle kunna användas för ett 

fortlöpande utvecklingsarbete, men de skulle behöva organiseras bättre för att optimera 

effektiviteten, alltså styras upp så man pratar om rätt saker och att ett uppföljningsarbete 

kommer till. Lärare och rektorer pratar om Arbetsplatsförlagda träffar, morgonmöten med 

rektor och specialpedagog, veckokonferenser samt arbetslagsträffar. Forum som önskas 

tillkomma är kollegiala handledningstillfällen, klasskonferens med samtliga undervisande 

lärare och träffar med elevhälsoteamskompetenser.  

Några lärare och rektorer menar att viss samverkan fortlöpande skulle kunna organiseras som 

kompetensutveckling och ligga efter arbetstiden för att på så sätt att komma undan lärares 

upplevda tidsbrist. En rektor och en lärare menar att det framförallt är angeläget att utveckla 

lärares ledarskap vilket skulle kunna ske i kollegial handledning. De framhåller att lärare har 

för lite kunskaper i ledarskap med sig i sin utbildning, och att det är lite tid i skolan att 

reflektera över detta. 

Slutligen, för att kunna få till en organiserad samverkan behöver förväntningar på olika roller 

synliggöras, för att klargöra vem som förväntas göra vad enligt intervjudeltagarna:  

Det är mentor som för allvarsamtalen med eleven, eller undervisande lärare, det beror lite på. 

Ofta gör vi det lite båda två, åtminstone med de jag försöker ha ett nära samarbete med. Men 

ibland tar inte mentor det och då tar jag det. Men det funkar inte lika bra som när man har 

mentor med sig, tycker jag. (L2) 

Man abdikerar som mentor alldeles för tidigt, sen finns det ju fall som är extremt komplexa, men 

en hel del tänker jag att man skulle kunna ta tag i själv som mentor. (R2) 

Speciellt mentorsrollen tycks vara komplex, då studien visar skillnader i förväntningar på den. 

På en skola förväntas mentor handleda elever och skriva sociala berättelser för att få till stånd 

en god studiero, medan mentorskapet på en annan skola innebär att vara budbärare hem när 

problem uppstått. Vidare uttrycker en mentor å ena sidan känslan av att inte vara delaktig i 

arbetet med elever i stora svårigheter, medan en rektor å andra sidan uttalar sig om att 

mentorer inte gör tillräckligt innan de lämnar svårigheter vidare till andra instanser. För att 

skapa ett gott utvecklingsarbete i att möta elevers störande beteende förefaller det  rimligt att 

tolka ett klargörande av rollerna som nödvändigt.  

Rektorers utsagor visar att de tror att lärare utvisar elever i alltför stor utsträckning, vilket kan 

uppfattas  som att de ser det som  ett misslyckande. Lärare å sin sida upplever att de saknar en 

diskussion både om vad de har rätt att göra och hur de ska förhålla sig till de befogenheter de 
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har. Även förväntningar på lärarrollen ser jag därför som viktigt att klargöra i en 

policydiskussion eller motsvarande. 

 

Sammanfattning 

Jag har redovisat innebörden av lärares och rektorers utsagor i två teman om hur de anser att 

arbetet med att komma tillrätta med elevers störande beteende kan utvecklas: I samverkan 

vända prat om problem till prat om lösningar samt Organisation. Det är rektor som förväntas 

vara den som organiserar och leder ett utvecklingsarbete. I det arbetet ingår att tydliggöra vad 

som ska göras, vilka som ska vara med och när det ska ske. Det framkommer också i studien 

att förväntningar på olika roller behöver klargöras för att kunna organisera ett framgångsrikt 

samarbete. 

 

DISKUSSION 
 

I detta avsnitt inleder jag med en kritisk granskning av studien. Efter det diskuteras studiens 

resultat med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Diskussionen avslutas med 

förslag till fortsatt forskning. 

 

KRITISK GRANSKNING AV STUDIEN  

Studien bygger på en kvalitativ metod där empirin har samlats in i form av intervjuer. 

Fördelen med kvalitativ intervju är att det är möjligt att förstå världen från 

intervjupersonernas synvinkel och ta del av deras erfarenheter. Det som kan vara 

problematiskt är att intervjupersonerna kan försöka leva upp till de förväntningar som de tror 

att forskaren har (Kvale & Brinkmann 2009). Utifrån detta kan det finnas en risk att 

intervjupersonerna tillrättalägger svaren utifrån förväntningar. Jag är också medveten om att 

mina kunskaper när det gäller att möta elevers störande beteende kan avspeglas i hur jag 

ställer frågor. Samtidigt menar jag att just denna medvetenhet har gjort mig extra vaksam vid 

intervjutillfällena. 
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Vidare kräver metoden tolkning. De teman som jag har konstruerat bygger på likartade 

utsagor som jag sammanfört genom meningskoncentrering. Dock finns en risk att jag feltolkat 

och förbisett någon utsagas innebörd. 

Ett ytterligare förbehåll som jag har i anslutning till metoden har med specifika problem i 

denna studie att göra, inte av metoden som sådan. Det rör urvalet av lärare som blev en 

tämligen homogen grupp. Min förfrågan om medverkan kanske bidrog till att de lärare som i 

många fall lyckas skapa studiero valde att delta, vilket kan bidra till en snedfördelning.  Det är 

i så fall ett dilemma, samtidigt som jag behövde lärare som faktiskt kan beskriva hur de 

arbetar och tänker kring forskningsområdet, kan detta ha inverkat negativt på studien. Kanske 

ligger det i forskningsområdets natur att det var en viss sorts lärare som anmälde sitt intresse 

att medverka? Vidare hade studien möjligen sett annorlunda ut om jag lyckats få urvalet att 

innefatta rektor och flera lärare från samma skola. Jämförelser mellan skolorna hade då varit 

möjliga vilket inte kunde göras nu. Hur stor inverkan rektor har på rådande kultur i skolan och 

på arbetet med att skapa studiero hade kanske kunnat belysas då.  

En förutsättning för att uppfylla studiens syfte är att intervjuguidens frågor besvarar studiens 

frågeställningar. En reflekterande hållning till frågorna är därför på sin plats. Jag hade kunnat 

fråga rektorerna om vilket stöd de har och önskar i arbetet med elevers störande beteende och 

i sina beslut om disciplinära åtgärder. Mitt fokus när det gäller hur arbetet kan utvecklas för 

att komma till rätta med elevers störande beteende är i huvudsak inriktat mot lärarna, vilket 

betyder att rektorernas behov kom i skymundan. Jag kunde också ha frågat intervjupersonerna 

om hur de ser på specialpedagogens roll i relation till ämnet i större utsträckning. Å andra 

sidan hade deras vetskap om att jag studerar till specialpedagog kunnat påverka deras svar. 

Det hade vidare varit önskvärt att komma tillbaka för ytterligare en intervju då jag ser att 

svaren kanske kunde ha utvecklats mera. 

Jag är dessutom medveten om att begreppet störande beteende som jag har valt att använda i 

studien indikerar ett individperspektiv som kan ifrågasättas, då elevers störande beteende 

också kan ses om ett rationellt svar på brister i undervisningssituationen och alltså vara 

kontextbundet. Att jag trots invändningar ändå valde att använda begreppet har att göra med 

att begreppet störande beteende används i skrivningar om disciplinära åtgärder som jag velat 

undersöka, och detta bygger på ett individperspektiv. Utifrån pilotstudien såg jag också ett 

behov av att avgränsa och tydligöra vilka specifika beteenden som jag avser i mina 

frågeställningar. 
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Slutligen hade en kvantitativ metod gett en mera generell bild av i vilken omfattning 

disciplinära åtgärder används och hur de motiveras av lärare och rektorer, vilket hade kunnat 

vara ett bidrag till studien. 

 

DISKUSSION AV STUDIENS RESULTAT  

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska utbildningen utformas på ett sådant sätt att alla elever 

tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Lärare och övrig personal är 

ålagda att skapa studiero eller komma tillrätta med elev som stör. Det förebyggande arbetet 

ska vara centralt, men lagen fastställer också ett antal disciplinära åtgärder som lärare och 

rektor kan ta till om det förebyggande arbetet inte når ända fram. Dessa åtgärder är 

framskrivna i Skollagen utifrån politikers uppfattning om att ordningen i den svenska skolan 

måste skärpas, vilket politiska uttalanden i studiens inledning har vittnat om (Leijonborg & 

Björklund 2006).  Jag menar att det är motiverat ur ett specialpedagogiskt perspektiv att 

undersöka hur skolan möter elevers störande beteende då tidigare forskning visat att elevers 

låga prestationer i skolan och störande beteende är relaterat till varandra (Kaplan m fl 2002). 

Tillsammans med ökade kunskapskrav finns det en risk som jag ser det att elever i behov av 

stöd kan bli föremål för disciplinära åtgärder istället för relevanta stödåtgärder.  

Syftet med denna studie har varit att undersöka och beskriva hur rektorer och lärare förklarar 

och arbetar med elevers störande beteende. Jag har också undersökt hur lärare och rektorer 

använder och motiverar disciplinära åtgärder, samt hur de menar att arbetet kan utvecklas för 

att komma till rätta med elevers störande beteende. Studien har ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv som övergripande teori. 

Några långtgående slutsatser kan inte dras av denna begränsade studie, men jag kommer här 

att sammanfatta de mest centrala resultaten under ett antal rubriker och diskutera vad de kan 

innebära för verksamheten. 

 

Proaktivt och reaktivt arbete 

I enlighet med tidigare forskning (Samuelsson 2008, Houghton m fl 1998, Little 2005) är det 

störande beteende av mindre karaktär som lärare i studien uppmärksammar i klassrummet. 

Rektorer handskas med mer allvarliga problembeteenden såsom skolk, frånvaro och 

skadegörelse men omfattningen av dessa beteenden samt störande beteende är över lag inte 
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stor. Den beskrivning av oordningen i skolan som politikerna Leijonborg och Björklund 

(2006)  ger uttryck för ser jag inte i mitt resultat.  

Studiens resultat pekar på att lärare bedriver ett, i olika grad, medvetet proaktivt och reaktivt 

arbete för att komma till rätta med elevers störande beteende. Ett proaktivt arbete innebär ett 

mer långsiktigt och förebyggande arbete och ett reaktivt arbete handlar om att hantera elevers 

störande beteende i akuta lägen. Kategoriseringen proaktivt och reaktivt handlande är dock 

inte alltid enkel att göra. Utsagor visar att ett visst handlande både är förebyggande och en 

åtgärd för att lösa något akut, liksom att ett proaktivt handlande kan frammanas av ett akut 

läge. Framförallt så utesluter inte de båda sätten att arbeta för studiero varandra. 

Arbetet för att skapa studiero beskrivs dessutom som komplext och ibland svårt. Att komma 

tillrätta med elevers störande beteende ses dock som möjligt utifrån de förklaringar som 

framkommer i studiens resultat eftersom de i huvudsak förklarar orsakerna relaterade till 

skolan. Detta interaktionsperspektiv på elevers störande beteende, där elevens beteende ses 

som ett rationellt svar på brister i skolan överensstämmer med tidigare forskning (Larsson 

2008, Kaplan m fl 2002).  

Studiens resultat pekar vidare på att lärare och rektorer i enlighet med tidigare forskning (Bear 

1998) i varierande grad betonar ett effektivt ledarskap i ett förebyggande arbete. Resultatet 

pekar dock på att ledarskapet och arbetet med att förebygga och hantera elevers störande 

beteende skiljer sig åt i fråga om fokus på lydnad och anpassning eller ansvar och 

samförstånd. Normell (2008) menar att skolan har kommit en bit på väg från ett auktoritärt 

förhållningssätt gentemot elever i skolan. Dock menar hon att det finns en tröghet i 

övergången från den tidigare lydnadskulturen till en ansvarskultur som betonar eget ansvar 

och samförstånd. I studien finns båda kulturerna representerade. Ansvar och samförstånd som 

ingår i ett effektivt ledarskap enligt forskningen (Bear 1998) fokuseras i olika hög grad av 

både lärare och rektorer. Detta blir speciellt tydligt i arbetet med regler, vilket forskningen 

lyfter fram som ett viktigt proaktivt arbete (Evertson & Emmet 1982, Bear 1998). I studien 

framkommer att skolorna skiljer sig åt vad det gäller elevernas delaktighet i framtagandet och 

i implementeringen av reglerna. En lärare redogör för att hon vill fostra elever till att 

ansvarsfullt använda sig av mobiltelefoner under språklektionerna, men att hon känner sig 

manad av rektor att fokusera på lydnad av regeln att telefoner inte ska användas i 

klassrummet, vilket visar på ett dilemma mellan lydnad och ansvar. 
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En rimlig slutsats utifrån mitt resultat om skillnaden mellan lydnad och ansvar är att det kan 

orsaka en viss förvirring i verksamheten, då det inte verkar klart vad det är man bör fokusera 

på. Skollagen bidrar i min mening till ett dilemma. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska ett 

förebyggande arbete vara centralt, men den visar inte vad det bör bestå av, förutom att regler 

ska tas fram med hjälp av eleverna. Vad som däremot redovisas med en stor tydlighet är de 

disciplinära åtgärderna. Om vi ser till vad forskningen säger om ett effektivt förebyggande 

arbete för att skapa studiero finner vi att ledarskapet är centralt, och i det betonas att utveckla 

elevernas ansvar i samförstånd och samverkan (Bear 1998). I ett effektivt ledarskap ingår 

vidare relationell kompetens (Bear 1998) som enligt Juul och Jensen (2003) också handlar om 

ansvar och samverkan. Vad som då kan bidra till oklarheter är att Skollagen (SFS 2010:800) i 

praktiken förespråkar en ansvarskultur, men samtidigt tänker sig lösningar på skolans problem 

med störande beteende i form av framskrivna disciplinära åtgärder som enligt Normell (2008) 

härstammar från en lydnadskultur. 

Jag menar utifrån ovanstående resonemang att det kan råda en viss förvirring i verksamheten 

som inte är gynnsam för att få till stånd ett effektivt arbete kring elevers störande beteende. En 

åtgärd skulle kunna vara att synliggöra dessa skillnader avseende lydnad och ansvar ute i 

verksamheten och diskutera hur ett proaktivt och reaktivt arbete kan utvecklas med 

hänvisning till forskning. 

 

Disciplinära åtgärder 

Disciplinära åtgärder som enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska beslutas av rektor förekommer 

i min studie, men restriktivt och efter nogsamt övervägande. Resultatet pekar på att även om 

lärare som medverkar i studien inte använder sig av åtgärden utvisning, så menar både 

rektorer och lärare att den används på skolorna, och av vissa lärare i större omfattning än 

andra. Detta överensstämmer inte med redovisad forskning (Fields 2004) som visar att 

användningen och motiveringen av motsvarande disciplinära åtgärder i andra länder används i 

hög utsträckning och dessutom för relativt milda störande beteenden.  

En reflektion utifrån studien är att det kan finnas skäl till en viss vaksamhet från skolans sida 

när det gäller användandet av disciplinära åtgärder. Jag grundar detta på tre punkter som jag 

tagit fasta på i studien. För det första pekar resultatet på att dokumentationen som ska till vid 

utvisning enligt Skollagen (SFS 2010:800) inte sker. Det går med andra ord inte att få en 

fullständig bild över vilka elever som berörs och hur ofta åtgärden utnyttjas. För det andra 
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pekar resultatet på att lärares befogenheter och policy kring dessa inte diskuteras vid skolorna. 

Det är alltså upp till varje enskild lärare att förhålla sig till de befogenheter de har. För det 

tredje framkommer det i studien att lärare är positiva till åtgärden utvisning, vilket förvånade 

mig då medverkande lärare uttrycker ett interaktionsperspektiv i sina förklaringar av orsaker 

till elevers störande beteende och dessutom arbetar förebyggande för att skapa studiero. Jag 

har i resultatdelen sökt förklara det med utgångspunkt i Westers (2008) forskningsresultat 

som visar att elever vill att läraren ska ta till hårdare sanktioner mot elever som stör. Det 

skulle kunna vara en bidragande orsak till lärarnas mer positiva inställning till utvisning 

jämfört med rektorerna som ser utvisning som ett misslyckande, och som för övrigt är 

tveksamma till disciplinära åtgärder överlag. Mot denna bakgrund är det i min mening inte 

orimligt att tänka att en utvisningskultur motsvarande den som finns presenterad i australiensk 

forskning (Fields 2004) skulle kunna växa fram här också. Utgångspunkten för denna studie, 

nämligen frågan om det finns en risk att elever i behov av stöd kan bli föremål för disciplinära 

åtgärder istället för relevanta stödåtgärder, kan inte uteslutas. 

Den vaksamhet jag efterfrågar möjliggör istället att proaktiva åtgärder kan sättas in för att 

stödja lärare att komma tillrätta med problemet på ett mer konstruktivt sätt, vilket Fields 

(2004) studie visar. I studien framkommer också exempel på att ett lösningsfokuserat 

förhållningssätt till elevers beteenden som kan komma att utvecklas.   

 

Vad kan bidra till utveckling? 

Resultatet pekar på att det finns en tilltro till att samverkan kan ha positiva effekter i arbetet 

för att skapa studiero och komma till rätta med elevers störande beteende. Samverkan som 

sker i ett förebyggande syfte beskrivs vara samverkan med avlämnande skola, mellan lärare 

och elev samt mellan lärare. Däremot nämns inte ett förebyggande samarbete med föräldrar 

vilket Bear (1998) menar är en viktig del i ett långsiktigt proaktivt arbete. Samarbetet med 

föräldrarna skulle sålunda kunna utvecklas mera. 

Studien pekar på att rektorer och lärare önskar utveckla arbetet med att skapa studiero och 

hantera elevers störande beteende, men det framkommer också att det finns lärare som inte är 

intresserade. Både rektorer och lärare är överens om att det är rektor som bör initiera ett 

sådant arbete för att det ska komma till stånd och gälla för alla. En slutsats kan därför vara att 

det är möjligt att få till stånd ett utvecklingsarbete om rektorerna prioriterar det 

utvecklingsområde som de själva ser finns. Detta arbete innebär enligt Bear (1998) och Juul 
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och Jensen (2002) att utveckla ledarskapet och den relationella förmågan. För att nå dit menar 

Juul och Jensen (2002) att läraren måste få en yrkespersonlig utveckling som utgör en 

fortlöpande strukturerad process där lärare undersöker, erkänner och bearbetar de tanke- och 

handlingsmönster som hämmar eller hindrar att förverkliga våra mål i professionella 

relationer. En sådan strukturerad process innebär vidare att man kommer ifrån det prat om 

problem som studien pekar på och som inte leder arbetet med att skapa studiero framåt. Den 

”inre resa” som en yrkespersonlig utveckling innebär kräver ett engagemang och vilja från 

lärares sida vilket jag menar att studiens resultat delvis pekar på. Jag menar att det med 

utgångspunkt i studien därför finns goda förutsättningar att komma vidare i arbetet att skapa 

studiero på de skolor som deltagit i studien. 

 

Specialpedagogens roll i arbetet med att skapa studiero  

En utredning om varför eleven stör vid upprepade tillfällen ska enligt Skollagen (SFS 

2010:800) genomföras. Resultat utifrån studiens forskningsfråga om hur lärare och rektor 

förebygger och hanterar elevers störande beteende visar att denna utredning inte nämns, vilket 

förvånade mig när den så tydligt är framskriven i Skollagen (SFS 2010:800). Rektorerna har 

dock motiverat de disciplinära åtgärderna på så sätt att åtgärden är beslutad med eftertanke 

och utifrån att det är för elevens bästa, inte bara för andra elevers studieros skull. En utredning 

är dock viktig därför att det utifrån den bestäms om det är en skriftlig varning som ska 

utfärdas där konsekvenser av elevens beteende klargörs, eller om ett åtgärdsprogram ska 

upprättas för att eleven är i behov av stöd (SFS 2010:800). Jag ser att denna uppgift kan kräva 

specialpedagogisk kompetens. I studien framkommer att lärare och rektorer förklarar elevers 

störande beteende i hög utsträckning utifrån orsaker som är skolrelaterade eller 

grupprelaterade. Om så föreligger behöver alltså ett åtgärdsprogram upprättas då det handlar 

om att utveckla lärmiljön. Här kan specialpedagogens kompetens tas tillvara bland annat med 

hänvisning till Högskoleförordningen (SFS: 1993:100) som framhåller att specialpedagogerna 

ska medverka till att utveckla lärmiljöerna. Det betyder att specialpedagogens kompetens 

skulle kunna användas mera i den yrkespersonliga utveckling som är önskad och förankrad i 

forskning (Juul & Jensen 2002). Den kompetens som specialpedagogen enligt 

examensförordning ska inneha, kan komma väl till pass i de kollegiala handledningarna som 

Juul och Jensen (2002) lyfter fram. Min fråga är om specialpedagogen har mandat att bistå i 

detta. Då specialpedagogens arbete nämns i studien talas det positivt om den kompetens som 

denne besitter, men specialpedagogen som samarbetspartner nämns å andra sidan inte i någon 
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stor utsträckning. De hinder som studien pekar på för att få till ett utvecklingsarbete och 

komma tillrätta med elevers störande beteende, är bland annat en kultur av stängda dörrar. Att 

få tillträde och mandat till att medverka i ett utvecklingsarbete kan utifrån detta vara en 

utmaning för specialpedagogen. 

 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

I studien framkommer att rektorerna använder sig av disciplinära åtgärder restriktivt och med 

avsikt att det ska bli bättre för eleven. Vidare arbetar de intervjuade lärarna i huvudsak 

förebyggande för att skapa studiero.  Amerikansk, brittisk och australiensk forskning visar 

dock helt andra resultat då disciplinära åtgärder i stor utsträckning används av både rektorer 

och lärare, också för mindre störande beteenden (Fields 2004). Som jag ser det är fortsatt 

forskning önskvärd för att på bred front stämma av hur disciplinära åtgärder används och 

motiveras av lärare och rektorer i den svenska skolan. Det handlar om att få fram 

generaliserbara resultat rent statistiskt.  

Jag anser också att det är värdefullt att få ett elevperspektiv på disciplinära åtgärder. Vad får 

exempelvis dessa åtgärder för effekter för berörda elever? Hur påverkar det eleverna 

kortsiktigt och långsiktigt? När det gäller studiero och elevers störande beteende är det 

förvånande att studier inte i större utsträckning väljer ett elevperspektiv, då det är elevernas 

studiero vi är ålagda att garantera enligt Skollagen (SFS 2010:800). En kritik som dessvärre 

också gäller denna studie. 

Denna studie pekar på att lärare och rektorer har en vilja att utveckla arbetet för att skapa 

studiero. Om man ser till forskning så är det i mångt och mycket ett effektivt ledarskap som 

behöver utvecklas. Utifrån detta kan aktionsforskning vara en möjlig väg att följa där ett 

utvecklingsarbete på en skola kan bidra till att utveckla ledarskapet i klassrummet, och 

studera effekterna av det. Sådan forskning skulle också kunna belysa hinder och 

förutsättningar för ett framgångsrikt utvecklingsarbete och sammantaget bidra till kunskap om 

hur skolor kan arbeta med utmaningen som de enligt lag måste anta nämligen att garantera 

alla elever studiero.  

 

 



47 
 

REFERENSER 

 

Bear, George (1998): School discipline in the United States: Prevention, correction, and long-

term social development. School Psychology Review, 27 (1), s 14-33. 

Burden, Paul R (1995): Classroom management and discipline: Methods to facilitate 

cooperation and instruction. New York: Longman. 

Burr, Vivien (2003): Social constructionism. London: Routledge. 

Evertson, Carolyn & Emmer, Edmund (1982): Effective management at the beginning of the 

school year in junior high classes. Journal of Educational Psychology, 74, s 485-498. 

Fields, Barry (2004): Breaking the cycle of office referrals and suspensions: defensive 

management. Educational Psychology in Practise, 20 (2), s 103-117. 

Granström, Kjell & Einarsson, Charlotta (1998): Utmaningar och provokationer i lärares 

vardagsarbete. FOG-rapport nr 41 vid Institutionen för pedagogik och psykologi. Linköpings 

universitet. 

Holme, Idar M & Krohn Solvang, Bernt (1997): Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

Houghton, Stephen & Wheldall, Kevin & Merritt, Frank (1988): Classroom behavior 

problems which secondary school teachers say they find most troublesome. British 

Educational Research Journal, 14 (3), s 297-312. 

Juul, Jesper & Jensen, Helle (2003): Relationskompetens. I pedagogernas värld. Stockholm: 

Liber. 

Kaplan, Avi & Gheen, Margaret & Midgley, Carol (2002): Classroom goal structure and 

student disruptive behavior. British Journal of Educational Psychology, 72, s 191-211. 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur 

Larsson, Hans (2008): De är så oroliga. En studie om skolpersonals tal om elever i 

relationssvårigheter. Örebro: Licentiatavhandlingar vid Pedagogiska institutionen 4. 

Leijonborg, Lars & Björklund, Jan (2006-05-30): Dramatisk ökning av elever som inte klarar 

gymnasiekrav. Dagens Nyheter, s 6. 

Little, Emma (2005): Secondary school teachers´ perceptions of students´ problem 

behaviours. Educational Psychology: an International Journal of Experimental Educational 

Psychology, 25 (4), s 369-377. 

Maltén, Arne (1998): Kommunikation och konflikthantering – en introduktion. Lund: 

Studentlitteratur. 

Normell, Margareta (2008): Från lydnad till ansvar: Kunskapssyn, känslor och relationer i 

skolan. Lund: Studentlitteratur. 



48 
 

Ogden, Terje (2003): Social kompetens och problembeteende i skolan: kompetensutvecklande 

och problemlösande arbete. Stockholm: Liber. 

Prop. 2006/07:6. Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan  

Prop. 2009/10:165. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. 

Samuelsson, Marcus (2008): Störande elever korrigerande lärare. Om regler, förväntningar 

och lärares åtgärder mot störande flickor och pojkar i klassrummet. Linköping: Linköping 

Studies in Behavioural Science, 126.  

SFS 1993:100 Högskoleförordningen. 

SFS 2010: 800 Skollagen. 

Skolverket (2011): Mer om trygghet och studiero. Vägledningar om nya skollagen. 

Stockholm: Skolverket. 

Wester, Maria (2008): Hålla ordning, men inte överordning. Köns- och maktperspektiv på 

uppförandenormer i svenska klassrumskulturer. Umeå: Doktorsavhandling i Pedagogiskt 

arbete, nr 22. 

Vetenskapsrådet (2002): Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BILAGA 1 INTERVJUGUIDER 

 

FÖR INTERVJU AV LÄRARE 

Inledning 

 År i yrket 

 Undervisningsämnen och storlek på undervisningsgrupper  

 Vad bedömer du som störande beteende i ditt klassrum?  

 I hur stor utsträckning upplever du störande beteende i ditt klassrum? Är det olika 

mellan grupper/klasser?   

 

 

Förklaringar av orsaker till störande beteende 

 Varför stör elever? 

 (Vilka elever anser du uppvisar ett störande beteende?)  

 (När stör elever? ) 

 

Förebyggande arbete och hantering av elevers störande beteende 

 Beskriv skolans arbete av framtagandet av regler och vad som är syftet med dem! 

 Förutom skolans övergripande regler för att skapa trygghet och studiero, har du några 

regler för ditt klassrum? Vilka? 

 Hur arbetar ni, du och eleverna som du träffar i undervisning, kring reglerna? 

 Hur arbetar du kring reglerna med elever som du är klassföreståndare eller mentor för? 

 Beskriv hur du skapar (försöker skapa) ordning och arbetsro i ditt klassrum! 

 Vilka befogenheter har du som lärare för att skapa arbetsro?  Hur vet du om dessa 

befogenheter?  

 Har skolan eller arbetslaget en uttalad policy hur elever med störande beteende ska 

bemötas? Hur ser den i sådana fall ut? 

 

Hur arbetet för att skapa studiero kan utvecklas 

 Hur väl rustad känner du dig för att hantera elevers störande beteende? 

 Vilket stöd finns på skolan för att kunna hantera elevers störande beteende?  

 Vilket stöd önskar du skulle finnas? Hur kan arbetet för att skapa studiero utvecklas? 



 

FÖR INTERVJU AV REKTOR 

 

Inledning 

 År i yrket 

 År på nuvarande skola 

 Vad bedömer du är ett störande beteende?  

 Hur är det med studiero på skolan bedömer du? 

Förklaringar av orsaker till elevers störande beteende 

 Varför stör elever? 

 (När stör elever?)  

 (Vilka elever anser du uppvisar ett störande beteende?) 

 

Förebyggande arbete och hantering av elevers störande beteende 

 Hur skapas ordning och arbetsro i skolan anser du? 

  Beskriv skolans arbete av framtagandet av regler! Hur tas de fram och vad är syftet 

kring reglerna?  

 Har skolan en uttalad policy hur elever med störande beteende ska bemötas? Hur ser 

den i sådana fall ut? 

 Vilka, om några, disciplinära åtgärder bedömer du att lärarna använder sig av? Vilka, 

om några, disciplinära åtgärder har du som rektor fattat beslut om under detta läsår? 

Om några, berätta mera!  

 

Hur arbetet för att skapa studiero kan utvecklas 

 Hur kan arbetet för att skapa studiero utvecklas? Vilket stöd har lärare av varandra och 

på organisationsnivå i att förebygga och hantera elevers störande beteende? Ser du 

ytterligare behov av stöd till lärare? Hur skulle det kunna se ut tänker du?  

 



 

BILAGA 2 

  

 

Jag är nyfiken… 

Hur skapar lärare studiero i klassrummet? Hur förklarar och arbetar lärare med elevers 

störande beteenden? Vilket stöd har och/eller önskar lärare i det arbetet? 

… hur tänker du? 

 

Om du ger mig 45 minuter av din tid för att svara på frågor utifrån nämnda frågeställningar 

får jag material till den D-uppsats jag skriver som examensarbete på 

Specialpedagogprogrammet vid Örebro Universitet, och du får tillfälle att reflektera kring ditt 

görande i ett för många lärare utmanande uppdrag.  

Det övergripande syftet med min studie är undersöka och beskriva hur skolor - lärare och 

rektorer - arbetar med elevers störande beteenden. Konfidentialitet garanteras, materialet 

hanteras så att inga obehöriga kan komma över det, och du som medverkande har rätt att 

självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor du skall delta. 

 

Jag kan vara rätt flexibel när det gäller tid att träffas, men gärna så snart som möjligt! 

Kontakta mig på mail: pamela.bjursbo@lindesberg.se, eller på mobil: 0709-234653. 

 

 

Med förhoppning om intresse att delta 

 

Pamela Bjursbo 

specialpedagogstuderande 
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