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Abstract 

Demir Carolin (2011). ”You simply must own your classroom”. A study on teachers’ leader-

ship and strategies in the meeting with disturbing pupils. The titel, “You simply must own 

your classroom”, is taken from a quote from one of my informants.  

After review of earlier research on how teachers handle their leadership in the meeting with 

disturbing pupils and which strategies they use to solve problems in the classroom, interesting 

questions developed. What experiences do teachers have of disturbing situations in the class-

room? Which strategies do they use to solve the problems? What kind of support do the 

teachers consider necessary in teaching? Are there any differences in teachers’ experiences 

and strategies between the two selected schools? The study is supported by earlier research 

that deals with pupils’ and teachers’ perspective and strategies in different classroom cultures 

in terms of norm-breaking behaviour of pupils. The study is also supported by three different 

theoretical perspectives such as power structure, social order/disorder and support strategies.  

I conducted the study through interviews with sex teachers who work in the same municipal-

ity but in two separate schools. All teachers work in Secondary School. The study is meant to 

be deepening in order to gain a broader understanding of which strategies teachers use to 

solve problems. In my study I came to the conclusion that all teachers are most disturbed by 

the pupils who speak straight out and discard comments that do not even affect the substance, 

pupils who talk too much, do not listen and throw erasers at each other. Furthermore, I have 

concluded that all teachers in this study place great emphasis on social communication and 

individual conversation with the pupil to solve a problem. To solve the problem, the teacher 

should possess certain communication skills. The results have shown that all six teachers cre-

ate a relationship with their pupils to counter the social disorder in the classroom. Further-

more, I concluded that teachers want to solve problems on their own, but that sometimes “ex-

treme cases” require special support from parents, the counselor and principal at the school. 

Finally I concluded that the teachers call for training in leading science and conflict manage-

ment, since it is missing in their teacher education. 

Keywords: Disturbing pupils, exercise of power, social disorder, communication, support 

strategies. Nyckelord: Störande elever, maktutövning, social oordning, kommunikation, stöd-

strategier.  
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1 Inledning 
 

”Våra dagars ungdom älskar lyx. Den uppträder ohövligt, föraktar auktoriteter, har ingen re-

spekt för äldre människor och pratar när den borde arbeta. Den unga reser sig inte längre upp 

när äldre personer kommer in i ett rum. De säger emot sina föräldrar, skryter på bjudningar, 

glufsar i sig efterrätten vid matbordet, lägger benen i kors och tyranniserar sina lärare.”1  

Utifrån detta citat som är från Sokrates antika Grekland ca 350 år f.kr väcktes en rad olika 

tankar och frågor hos mig som exempelvis; vad är egentligen ett hyfsat beteende? Varför visar 

inte elever respekt för sina lärare, vad beror det egentligen på? Vad betyder orden respekt och 

auktoritet i klassrumssammanhang? Dessa typer av frågor har med uppförandenormer och 

klassrumskultur att göra.2 Min undersökning kommer bland annat att handla om dessa typer 

av frågor.  

Vidare har det förts en flitig debatt i och med den nya läroplanen Lgr 11 om att elever stör 

andra elever i undervisningen och hur skolan ska komma till rätta med problemet. I denna 

studie vill jag undersöka lärares ledarskap och strategier när det gäller att hantera störande 

elever. Vilka situationer beskrivs som ”störande” och hur har man förhållit sig till dem? Ett 

skäl till att jag finner ett stort intresse till detta område beror på att jag själv är en blivande 

lärare som säkerligen kommer att möta elever som stör min undervisning. Vidare för att jag 

ska kunna utvecklas och få en bredare uppfattning vad gäller strategier för att lösa problem.  

  

 

 

                                                                 

1
 Wester M (2008), Hålla ordning, men inte överordning. s. 9. 

2
 Ibid s. 9 
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1.1 Bakgrund 
 

I den här undersökningen är det svensk undervisning som står i fokus. Förutsättningarna för 

fostransuppdraget och disciplinen i den svenska skolan har dock inte alltid varit detsamma. 

Jag vill därför ge en historisk genomgång om ordningen i skolan och skolagans problematise-

ring och politisering. Hur gick man tillväga förr i tiden om de önskvärda uppförandenormerna 

inte efterföljdes av skolbarnen? 

1.2 Historisk tillbakablick om disciplinen i skolan. 
  

Historiken Jonas Qvarsebo skriver i sin avhandling om den skolpolitiska utvecklingen. Han 

menar att det inte råder någon tvekan om att fostransuppdraget har betraktats som en av sko-

lans viktigaste uppgifter, men att det samtidigt är uppenbart att uppdragets innebörder har 

kommit att förändrats under perioden. En sådan förändring har rört barnets fysiska okränkbar-

het som aktualiserades i debatten om skolagan.
3
 I samband med 1930 och 1940-talets debatt, 

om de ungas uppförande och fostran aktualiserades frågan om skolagan. Allt fler röster höjdes 

mot vad som av många hade börjat betraktas som en brutal tradition och en pedagogiskt brist-

fällig metod att fostra skolbarnen. Denna pedagogiska fråga kom nu att föras högt upp på den 

politiska dagordningen, vilket blev ett centralt fenomen för diskussioner och utredningar. En 

central faktor för denna utveckling har varit en riksdagsmotion av två kommunistiska riks-

dagsledamöter vid 1945 års riksdag, vilket skolagan kritiserades för att vila på orättvisa klas-

skillnader. Detta eftersom det bara var folkskolans barn som utsattes av skolagan. Medelklas-

sens barn, som gick i realskola, flickskola och läroverk, var ett undantag för agan. De två le-

damöterna strävade därför efter att förbjuda fysisk bestraffning även för folkskolan. Visserli-

gen hade frågan tagits upp för diskussion tidigare, förutom den nämnda vid 1945 års riksdag, 

men inte kommit till något konkret förslag om ett agaförbud för folkskolan. De upprepade 

kraven på skolagans avskaffande fick ändå betydelse på längre sikt. Trots att det ovan nämnda 

förslaget avvisades var det ett led i en problematisering och politisering av skolagan och un-

gefär i mitten av 1940- talet kunde frågan inte längre lämnas.  

                                                                 

3
 Qvarsebo J (2006), Skolbarnets fostran: Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962. s. 69. 
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Den nybildade skolkommissionen såg sig tvingade att debattera skolagan i samband till sko-

lans reformering och omorganisering. Skolkommissionen hade tillsatts för att planera och dra 

upp de övergripande riktlinjerna för den nya skolan. Redan vid inledningen av kommissio-

nens arbete kom signaler om att skolagafrågan skulle behandlas.
4
 Av skolkommissionens pro-

tokoll visade det sig att samtliga ledamöter redan på förhand var överens om ett ”absolut aga-

förbud i folkskolan”. Därför bestod uppdraget inte i en förutsättningslös granskning av frågan, 

utan i att formulera argumenten och motiven för ett agaförbud samt att diskutera vilka alterna-

tiva korrigeringsmedel som var möjliga efter ett förbud. Man började med en debatt om vilka 

disciplinära möjligheter som fanns under de rådande reglerna. Åtgärder som sänkt sedebetyg, 

hot om till exempel kvarsittning, att ge ”förödmjukande” omdömen, att neka nöjesbetonad 

undervisning och att ge extra läxuppgifter. Slutligen diskuterades de ”positiva straffhandling-

arna”, vilka var tre punkter; att beordra eleven att ställa sig upp, att beordra eleven att ställa 

sig i skamvrån och att utdela fysisk bestraffning.
5
 Utredningens ledamöter var överens om att 

inte bara den fysiska bestraffningen skulle förbjudas, utan även andra olämpliga disciplinära 

åtgärder borde utgå. Dock ansåg man det nödvändigt att föreslå vissa disciplinära åtgärder 

som skulle kunna användas efter ett agaförbud.  

I utredningens rapport till skolkommissionen föreslogs bland annat följande åtgärder; ”Nor-

malförfarandet vid ett disciplinfall skulle vara ”handläggning mellan lärare och elev”, det vill 

säga ett försök att tala den felande eleven tillrätta. Om inte detta hjälpte, skulle man när det 

gällde mindre allvarliga problem utdela en anmärkning, kvarsittning eller eventuellt ge sänkt 

ordningsbetyg”.
6
 Men när det rörde sig om mer allvarliga problem skulle det dock vara nöd-

vändigt med en utredning av eleven där även berörda lärare, föräldrar och skolläkare koppla-

des in. Medan en sådan utredning pågick kunde det också bli nödvändigt att tillfälligt stänga 

av eleven från undervisningen.  

Resultatet av utredningen kunde i särskilda fall leda till att eleven blev hänvisad till ”särskild 

fostran” eller till och med eventuell överflyttning till en annan klassavdelning eller annan sko-

la. Utöver direkta åtgärder ansåg utredningen att alla berörda dvs. både målsmän och lärare 

måste arbeta förebyggande för att komma tillrätta med disciplinproblemen. De var därför vik-

tigt att dem fick ta del av de kunskaper och metoder som krävdes för att på rätt sätt kunna 

hantera dessa problem.  

                                                                 

4
 Qvarsebo J (2006), Skolbarnets fostran: Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962. s. 70. 

5
 Ibid s. 71. 

6
 Ibid s. 71. 
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Till målsmännen föreslogs därför ”principiell upplysning i uppfostringsfrågor” och till lärarna 

föreslogs en förstärkning av lärarutbildningen samt fortbildningskurser i ”psykopatologi”.
7
  

Den sista december 1946 blev utredarna färdiga med sitt arbete och lämnade in sitt förslag, 

”enligt vilket kroppsagan i folkskolan skulle avskaffas och § 29 i folkskolestadgan erhålla en 

förändrad lydelse med anvisningar om vissa andra korrektiv åtgärder att tillgripas vid beteen-

derubbningar från elevernas sida”. Skolkommissionen begärde i en skrivelse till konungen i 

mars 1947 att all kroppsaga skulle förbjudas i folkskolan och ersättas av andra korrigerings-

medel. I samband till denna begäran skickade man samtidigt ut förslaget om skolagaförbud på 

en traditionell remiss till olika myndigheter.
8
 

Agadebatten tystnade efter 1952 på den formella politiska arenan. Samarbetsnämnderna in-

fördes aldrig och folkskolestadgans strafföreskrifter lämnades oförändrade. Det dröjde sex år 

till 1958, innan skolagan till slut förbjöds. Folkskollärarnas rätt till aga var fram till dess inte 

bara specificerad i folkskolestadgan, den var fram till 1957 också påbjuden av strafflagens 

kapitel 14 § 16 som fastställd att den ”som under utövning av laga rättighet att aga den som 

under hans lydnad står tillfogar denne skada enligt den här förut nämnda lindriga formen av 

misshandel icke kan till straff dömas”. Paragrafen upphörde dock att gälla från och med den 1 

juli 1957, vilket ställde skolagan i en ny position. Att örfila, lugga eller på annat vis aga ett 

skolbarn kunde nu juridiskt klassificeras som misshandel.9  

Från 1957 till idag kan man tyda att det har hänt mycket inom skolans fostransuppdrag. I Lgr 

11 finns det inskrivet att: ”skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens 

fostran och utveckling” och att skolan ” har i uppdrag att överföra grundläggande värden”.10 

Riktlinjerna är att all personal som arbetar i skolan skall; ”uppmärksamma och hjälpa elever i 

behov av särskilt stöd” och ”samverka för att göra skolan till en miljö för utveckling och lä-

rande”.
11

  

  

                                                                 

7
 Qvarsebo J (2006), Skolbarnets fostran: Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962. s. 71-72. 

8
 Ibid s. 72. 

9
 Ibid s. 79.  

10
 Lgr 11. s. 9. 

11
 Lgr 11. s. 14. 
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1.3 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares ledarskap och strategier när det gäller att han-

tera störande elever. Detta för att försöka komma närmare de situationer som upplevs som 

störande samt hur man har förhållit sig till dem.  

 

 

För att utföra min undersökning kommer jag att intervjua lärare samt söka svar på följande 

frågeställningar: 

 

 Vilka upplevelser och erfarenheter har lärare av störande situationer i klassrummet? 

 Vilka strategier använder de för att lösa problemen?  

 Vilken typ av stöd anser lärare behövs i undervisningen? 

 Finns det skillnader i lärarnas erfarenheter och strategier mellan de två utvalda skolor-

na?  
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2 Tidigare forskning 
 

En hel del studier har skrivits kring lärarprofessionens och elevrollens komplexitet i klass-

rummet, i form av både avhandlingar, antologier, artiklar och uppsatser. Här återger jag de 

studier som jag finner mest relevanta och lämpliga just för min undersökning. Dessa studier 

behandlar således elevers och lärares perspektiv och strategier i olika klassrumskulturer vad 

gäller normbrytande beteende hos elever i klassrummet.  

 

Pedagogen Robert Thornberg har i sin avhandling Värdepedagogik i skolans vardag genom-

fört en fältstudie på två skolor, där sammanlagt 13 lärare och 141 elever har deltagit. Fokus 

för denna studie var lärares dagliga arbete med värden samt normer i interaktionen med ele-

ver. Vid observationerna använde lärarna blickar, ansiktsuttryck, kroppsspråk och röstlägen 

för att markera att elever bröt mot regler. Thornberg kom fram till fyra huvudstrategier som 

lärarna använde i det vardagliga regelarbetet. Den första strategin var påtryckningar på elever 

utan att förhandla eller ange skäl för reglerna. I denna strategi inryms de mest enkla handling-

arna som exempelvis att ge en sträng blick, lägga handen på en arm, hyscha eller med hög röst 

utbrista ”sluta!”. Detta blir i sin tur en sorts maktutövning av läraren. Andra strategin var för-

klaringar genom att tillsammans med eleven försöka förklara, samtala och reflektera om vad 

reglerna betyder samt resonera varför en regel finns. De minst tillämpade strategierna var för-

handling med eleverna som handlar om att läraren tillåter ett visst utrymme vad gäller olika 

regler på skolan, samt preparering som handlar om att försöka lära och utveckla regelfärdig-

heter hos eleverna så att de själva kan hantera samt agera i olika situationer så att reglerna 

följs. Vidare visade det sig i hans fältstudie att det var läraren som bestämde de regler som 

skulle existera, och som skulle följas av eleverna. Lärarna hade inga förklarande samtal med 

eleverna vad gäller reglerna. Om inte reglerna efterföljdes uppstod det bestraffningar på olika 

slags nivåer. Lärarna ansåg att det var de relationella reglerna, dvs. hur eleverna ska bete sig 

mot varandra som var det mest betydelsefulla i arbetet med skolans värdegrund.12  

Pedagogen Marcus Samuelsson har i sin avhandling Störande elever korrigerande lärare ut-

fört en etnografisk studie med 49 lärare som undervisar tre olika klasser i tre olika skolor i 

årskurs sju. Fokus för denna studie var vilket beteende som uppmärksammades som störande 
                                                                 

12 Thornberg R (2006), Värdepedagogik i skolans vardag- Interaktivt regelarbete mellan lärare och elev. s. 134-

160. 
 



 10 

samt hur lärarna valde att korrigera detta. Både undervisande lärare och elever deltog i studi-

en. I avhandlingen beskriver lärare vilka elevbeteenden som är önskvärda respektive inte 

önskvärda. Vad gäller lärarnas uppfattning av störande beteende så visade det sig att det hand-

lade om elevers otillåtna prat, att de lyssnar på fel saker och att de hade svårt att sitta still. 

Lärarnas uppmärksamhet mot störande beteenden kunde delas in i fyra olika kategorier. Stö-

rande aktiviteter, störande artefakter, störande egenheter och störande oordning. Under den 

första kategorin Störande aktiviteter inräknades flera underkategorier.13 Den första och mest 

störande aktiviteten som lärarna uppmärksammade på i klassrummet var prat. Detta uppmärk-

sammades via elever som pratade utan att ha fått ordet av läraren. Lärarna påpekade även att 

eleverna pratade rakt ut utan att vänta på sin tur, och det som pratades berörde inte ens det 

aktuella ämnet. Att efterfölja regler som att räcka upp handen och vänta på sin tur, visade sig 

vara svårt att uppfylla.14 Det finns även andra undersökningar som har kommit fram till likar-

tade resultat när det gäller att det är pratet och andra ljud i klassrummet som är mest störande 

för lärarna.15 Den andra underkategorin gäller ”kroppshantering” som handlar om elevernas 

sätt att sitta, stå eller röra sig i klassrummet. Utifrån detta uppmärksammades två olika typer 

av bristande kroppshantering av lärarna, dessa var ”arbetsorienterad” och ”platsorienterad” 

situationer. Lärarna krävde att eleverna skulle sitta på ett visst sätt, till exempel ville de att 

eleverna skulle sitta vända mot tavlan för att genomföra sin uppgift, men istället gjorde ele-

verna motsatsen till det arbete de förväntades utföra.16 Den tredje underkategorin gäller 

”ohörsamhet” som handlar om att lärarna reagerar på att eleverna inte lyssnar på varandra 

eller på läraren, samt att eleverna ibland brukar vara upptagna i sina egna tankar.17 Den fjärde 

underkategorin gäller ”felaktiga uttalanden” som handlar om att olämpliga uttalanden ut-

trycks av elever till sina klasskamrater som exempelvis svordomar och könsord. Kategorin 

Störande artefakt handlar om föremål som till exempel cd-freestyles och mobiltelefoner som 

genom sina läten störde eller hotade att störa undervisningen.18 Om det fanns en specifik an-

ledning till det avvikande beteendet som uppmärksammades var lektionen inte platsen där 

detta reddes ut.19  

                                                                 

13
 Samuelsson M (2008), Störande elever korrigerande lärare. s. 139.  

14
 Ibid s. 140-145. 

15
Granström k & Einarsson C (1998), Utmaningar och provokationer i lärares vardagsarbete. Thornberg R 

(2006), Värdepedagogik i skolans vardag - Interaktivt regelarbete mellan lärare och elever. 
16

 Samuelsson M (2008), Störande elever korrigerande lärare. s. 141. 
17

 Ibid s. 143. 
18

 Ibid s. 145-147. 
19

 Ibid s. 155-156. 
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Vidare konstaterar Samuelsson att de störande elevernas beteende utmanar lärarens ledarskap 

i klassrummet. Genom att peka ut den störande eleven riskerar läraren att hamna i ett svårt 

socialt dilemma. Den utpekande eleven tar på sig rollen att vara den jobbiga och störande, och 

där konsekvensen i sin tur kan leda till att elevens lärande blir lidande. Genom att eleven fort-

sätter att utmana läraren kommer läraren att distansera sig från eleven samt sätta press på ele-

ven i relation till sig och de andra eleverna i klassen. Detta blir ett maktspel som kan vändas 

mot läraren eller få hela klassen emot eleven. Lärarens ambition är att få in eleven i klassens 

sociala samspel samt stärka sitt eget ledarskap i klassrummet.20  

Vidare har pedagogen Maria Wester i sin avhandling Hålla ordning men inte överordning 

studerat hur skolungdomar uppför sig samt hur de anser att man ska uppföra sig med fokus på 

kön och maktstrukturer. Denna studie utfördes med elever och lärare i tre niondeklasser med 

hjälp av både intervjuer och observationer. Wester kom fram till att elever inte gör något av 

en slump. Hon hävdar att eleverna är reflekterande och har en tydlig uppfattning om vilka 

uppföranden som tillåts eller inte. Wester kunde även se att läroplanens värden efterlevdes, 

men däremot är det oklart om det beror på att det är värden som är verksamma i samhället, 

eller om det är för att de finns inskrivna i läroplanen. Vidare visade det sig att värdegrunden 

som uttrycks i läroplanen är verksam. Elever och lärare har en enig syn om att man vill ha 

ordning i skolan fast det definierades på olika sätt. Ibland är det möjligt att lärare inte förstår 

att elever önskar tydlighet. En del lärare tror att elever vill ha det som det är, eller att det ändå 

inte spelar någon roll för dem.  

Elever vill inte ha en auktoritär skola men däremot vill de att lärare ska vara tydliga ledare 

genom att få elever att förstå, således få motiveringar genom tillsägelser. Dock påverkar olika 

sociala faktorer, som till exempel att man ibland inte vet om man ska prata i vissa samman-

hang för att ibland kan en kamrat ställa en fråga under lärargenomgångar och då tänker man 

att man måste svara kompisen, vilket kan kopplas till värdekollissioner.21  

Wester belyser att eleverna i hennes studie påpekar att om lärare bara har tydliga, motiverade 

regler och motarbetar oacceptabelt beteende konsekvent, så blir det ordning. Utifrån lärarnas 

beskrivningar i undersökningen framgår det att lärare måste fundera på hur de ska handla för 

att hjälpa skolverksamheten på bästa sätt. Det kan handla om att läraren riskerar att påverka 

förhållandet till eleverna negativt om man driver handlingen/situationen för hårt eller för tillå-

                                                                 

20
 Samuelsson M (2008), Störande elever korrigerande lärare. s. 192-194. 

21
 Wester M (2008), Hålla ordning, men inte överordning. s. 210-223. 
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tande. Lärares formella maktställning gör att många fler lärare hänvisas till att skapa en platt-

form för maktutövning, utifrån personliga relationer till eleverna.22 

Vidare hävdar Wester att resultatet från hennes studie kan ge vägledning till lärare för vad 

som skulle kunna underlätta skapandet och upprätthållandet av ordning. Några förslag är 

bland annat tydligare läroplan, mindre splittrade arbetsvillkor för lärare, mindre självständigt 

arbete för eleverna och tydliga skolledare som ansvarar för skolans regelarbete på alla nivåer. 

Ytterligare åtgärder/lösningar skulle kunna vara att lärare får möjlighet till fortbildning i le-

darskap, samt skapandet av återkommande seminarier, där exempelvis teorier om makt och 

kön mm behandlas, vilket i sin tur kan bidra till ökad medvetenhet och handlingsredskap hos 

lärare.23  

Den tidigare forskningen som jag har lyft upp blir relevant för min studie som ämnar studera 

lärares ledarskap och strategier när det gäller att hantera störande elever och det blir därmed 

möjligt för mig att förstå materialet utifrån ovan nämnda avhandlingar.  

 

  

                                                                 

22
 Wester M (2008), Hålla ordning, men inte överordning. s. 223-224. 

23
 Ibid s. 224. 
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3 Teoretiska perspektiv 
 

I detta avsnitt presenteras de teorier och tankar som är centrala och utgångspunkter i analysen. 

Jag kommer att analysera mitt material utifrån tre teoretiska begrepp. Teoridelen är således 

indelad i tre delar. Den första delen rör maktordning, där mjuk och hård maktutövning inryms. 

Den andra delen rör social ordning/oordning, där kommer jag att lyfta upp sociala interaktio-

ner och sociala färdigheter. Den tredje och sista delen rör stödstrategier, där Thornbergs be-

greppsdefinitioner av stödstrategier kommer att förklaras. I denna del kommer jag således 

belysa hur maktordning, social ordning/oordning och stödstrategier kan uttrycka sig i ett 

klassrum. Dessa perspektiv anser jag vara relevanta för min studie, eftersom de bland annat 

behandlar olika klassrumskulturer, dvs. uppförandenormer och ordningen i klassrummet.  

3.1 Maktordning  
 

Då min studie handlar om lärares ledarskap och strategier när det gäller att hantera störande 

elever, vill jag nedan återge teoretiska perspektiv på maktordning som kan komma till uttryck 

i skolan, dock med fokus på uppförandenormer och ordningen i klassrummet.  

 

I diskussionen om maktutövning framträder ordning i klassrummet som en väsentlig aspekt.24 

Nationalencyklopedin definierar begreppet makt som: ”antingen handling, det vill säga 

maktutövning, eller förmåga, det vill säga maktresurser”.25 Wester hävdar att maktaspekter är 

betydelsefulla både för fostran samt för disciplinering. Fostransbegreppet kan sägas ha en 

mjukare form av maktutövning, medan i disciplineringsbegreppet innefattar en mer auktoritär 

maktaspekt.26 Vidare hävdar Wester att fostran sker både medvetet och omedvetet varje dag i 

relationen mellan lärare och elever samt elever emellan. Konsekvenserna av denna fostran 

visar sig bland annat i elevers och lärares uppförande.27   

Anders Persson som är professor i utbildningsvetenskap poängterar vikten av maktutövning 

inom skolans värld. Han menar att makt utövas överallt, alltså i alla tänkbara sociala relatio-

ner; till exempel relationen mellan lärare och elev, elev och elev mm. Vidare diskuterar han 

att elever i grundskolans alla år är utsatta för en maktutövning som syftar till att forma dem så 

                                                                 

24
 Wester M (2008), Hålla ordning, men inte överordning. s. 223. 

25
 Nationalencyklopedin. se. Hämtad 2011-11-16. 

26
 Wester M (2008), Hålla ordning, men inte överordning. s. 40. 

27
 Ibid s. 39. 
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att dem blir socialt fungerande elever inom skolan.28 Perssons påstående stärks av Westers 

resonemang då hon uttrycker att makt finns överallt, men vissa maktutövanden tenderar att 

vara osynliga i vårt samhälle.  

Vidare beskriver Wester den vänliga maktutövningen som innebär att både den som styr och 

den som styrs har kunskap om maktrelationernas uppbyggnad samt vad som ger den styrande 

legitimiteten. Utifrån denna legitimitet kan läraren utvärdera samt synliggöra elevernas presta-

tioner och på så sätt forma och styra eleverna. Den vänliga maktutövningen leder till att ele-

verna konstrueras till att bli underordnade, självkritiska, positiva och empatiska.29 Vidare häv-

dar Wester att makt är produktiv, eftersom den snarare utövas än ägs. Maktutövandet kan se 

olika ut beroende på tillståndet och kan, men behöver inte, vara planerad eller avsiktlig.30  

3.2 Social ordning och oordning 
 

Då min studie handlar om hur lärare hanterar elever som stör undervisningen, vill jag här ned-

an återge teoretiska perspektiv på olika kommunikationsstilar och relationen mellan lärare och 

elev. Detta utgör betydelsefulla aspekter för hur social ordning/oordning kommer till uttryck i 

mötet med störande elever i klassrummet.  

Författarna Dimbleby och Burton hävdar att kommunikationsfärdigheter bygger på identifika-

tion samt god användning av verbal och icke verbal kommunikation. När människor talar med 

varandra talar de inte bara, utan de använder sig även av kroppsspråket och andra typer av 

icke-verbal kommunikation. De står i något slags social relation till varandra som exempelvis 

arbetsgivare och arbetstagare, barn och föräldrar. Hit hör även uttrycken sociala interaktioner 

samt sociala färdigheter. Dessa sociala kommunikationsfärdigheter kan användas med fram-

gång för att göra kommunikationen med andra mer nyttig och effektiv för de berörda.31 Vidare 

beskriver författarna betydelsen av att möta en konflikt som ett problem som går att tackla. De 

hävdar att konflikten enbart kan förvärras om två personer i en dispyt bara är intresserade av 

vem som har rätt och vems fel det är. Om orsaken till konflikten kan definieras och kommuni-

ceras finns det en möjlighet att problemet kan hanteras så att båda sidorna vinner. Förmågan 

att möta konflikter och problem beror på kommunikationsförmågan samt med färdigheter i att 
                                                                 

28
 Persson A (1991), Maktutövningens interna dynamik: samspel och motsättningar i skola och lönearbete. s. 18-

24. 
29

 Wester M (2008), Hålla ordning, men inte överordning. s. 22-23. 
30

 Ibid s. 42. 
31

 Dimbleby R & Burton G (1999), kommunikation är mer än ord. s. 95-96. 
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hantera relationer till och mellan människor. Karaktären hos de personliga relationerna är en 

nyckelfaktor i organisationer. Egenskaper som tillit, att lyssna till, att använda samt acceptera 

olika kommunikationsstilar och roller i olika situationer är sådant som vi behöver för en ef-

fektiv kommunikation. Utan dessa egenskaper kan kommunikationen bryta samman.32  

I boken Didaktik för lärare hävdar författarna Arfwedson & Arfwedson att det inte går att ge 

generella giltiga handlingsanvisningar för didaktiska problem. Utan varje problem är unikt på 

sitt sätt och läraren måste hitta egna lösningar eller strategier för att lösa problemen. Läraren 

måste alltid anpassa sig till den aktuella situationen.33  

 

3.3 Stödstrategier 
 

Eftersom min studie handlar om hur lärare hanterar elever som stör undervisningen och vilka 

strategier de använder för att lösa problemen, vill jag här nedan återge teoretiska perspektiv på 

två olika typer av stödstrategier som lärare kan vara i behov av i sin undervisning.  

 

Thornberg diskuterar två olika stödstrategier som lärare kan använda sig av i sin undervis-

ning. Han talar om strategier som syftar till att stödja regelarbetet under själva processen. Den 

första strategin är samtalsstyrning, som innebär att styra och reglera själva diskussionen ge-

nom att ge ordet till de inblandade, och påminna om ämnet om någon av eleverna börjar prata 

om andra saker som inte tillhör ämnet osv. Samtalsstyrningen utgör också ett eget regelarbete 

i sig, där olika samtalsregler gäller som till exempel; att man inte får prata i munnen på var-

andra, en åt gången pratar utan att man får avbryta varandra. I relation till regelarbetet kan 

pedagoger också använda sig av en stödstrategi som innebär att de använder sig av sonde-

ringsfrågor. Detta innebär att de ställer frågor till eleverna om till exempel vad som har hänt, 

vem som gjort vad. Dessa frågor skapar en slags situationell utredning som också för regelar-

betet framåt genom att anknyta det i den situation eller det interaktiva händelseförlopp som 

regelarbetet är en reaktion på.
34

  

Det jag har tagit upp i detta avsnitt är perspektiv och begrepp som jag kommer att relatera till 

i analysdelen för att kunna analysera det unika i materialet.  
                                                                 

32
 Dimbleby R & Burton G (1999), kommunikation är mer än ord. s. 155-156. 

33
 Arfwedson & Arfwedson (2008), Didaktik för lärare. s. 10,194. 

34
 Thornberg R (2006), ”Värdepedagogik i skolans vardag - Interaktivt regelarbete mellan lärare och elever.” s. 

159-160. 
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4 Metod 
 

Metod är ett arbetsredskap man använder sig av för att studera ett fenomen.
35

 Efter att ha gått 

igenom syfte, frågeställningar och litteratur bestämde jag mig för vilken metod jag ville an-

vända mig av. Jag har valt att avgränsa min studie till sex informanter. I detta kapitel kommer 

jag att presentera metodval, genomförande av intervjuer, avgränsningar och urval, validitet, 

och slutligen hur jag tar hänsyn till forskningsetiska överväganden. 

 

4.1 Metodval 
 

Vid kvalitativ metod kan man bland annat använda sig av semistrukturerade intervjuer, vilket 

jag har valt att utgå ifrån.36 Kvalitativ metod som verktyg avser till att försöka hitta kvaliteter 

eller egenskaper en företeelse har.37 Eftersom jag ska undersöka hur lärare beskriver sin han-

tering av elever som stör undervisningen, har jag därför valt att använda mig av en kvalitativ 

metod. Den kvalitativa metoden är central när forskaren vill samla in och analysera data som 

är kopplade till människors uppfattningar, värderingar och handlande.38 En kvalitativ metod 

ämnar även försöka förstå hur människor tänker, vad de tror på och varför de har vissa åsikter 

eller föreställningar. Dessutom tar denna metod fasta på människors erfarenheter och vill gå 

på djupet med dessa.39 Eftersom syftet med denna studie är att försöka förstå, tolka och för-

medla lärarnas egna upplevelser och beskrivningar så är den hermeneutiska metodansatsen 

mest lämplig att använda, då den handlar om att tolka, men också om att förstå och förmed-

la.40 I bearbetningen av analysdelen kommer jag alltså att utgå ifrån den hermeneutiska me-

todansatsen, då jag kommer att försöka hitta likheter och/eller skillnader av det transkriberade 

materialet. Således kommer jag även att försöka få fram mönster och uppfattningar som kan resul-

tera i resultatet. Som forskare är det viktigt att vara reflexiv, vilket innebär att vara medveten om 

sin egen roll, vilket även etnologerna Ehn och Klein också belyser i sin bok.41 

 

                                                                 

35
 Widerberg, K (2002), Kvalitativ forskning i praktiken. s. 15-17. 

36
 Ibid s. 16. 

37
 Bjereld, U, m.fl. (2002), Varför vetenskap? s. 114. 

38
 Østbye, H (2002), Metodbok för medievetenskap. s. 99.  

39 Davidsson Bremborg, A (2008), Intervjuer, red, Människor och makter. s. 36.  
40

 Westlund, I (2009), Handbok i kvalitativ analys.” red, ”Hermeneutik. s. 62.  
41

 Ehn B & Klein B, (2007), Från erfarenhet till text. s. 11. 
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4.2 Genomförande av intervjuer 
 

Jag valde att utföra undersökningen via intervjuer med sex ämneslärare som arbetar på två 

skilda skolor fast inom samma kommun. Samtliga lärare arbetar mot skolans senare år dvs. 

med år 6-9. Jag bestämde mig för att enbart utföra djupintervjuer med varje informant. Kull-

berg hävdar att: ” Huvudsyftet med en djupgående etnografisk intervju är att lära sig att se 

omvärlden genom uppfattningar och tankar hos den person som intervjuas.”42 Det är viktigt att 

ta ställning till tidpunkterna för intervjuerna, eftersom lärarna måste avsätta tid från verksam-

heten. Forskaren måste anpassa sig efter de krav som informanterna har. Alla intervjuer 

genomfördes vid två olika tillfällen. Det första tillfället var med tre lärare som arbetar i en 

skola, och andra tillfället var med de resteranden tre som arbetar i en annan. Men självklart 

utfördes intervjuerna enskilt med respektive lärare. Varje informant hade möjlighet att avsätta 

ca 30 minuter per intervju. Jag inledde varje intervju med att först presentera mig själv och 

vilken roll jag har. Vidare förklarade jag vad studien syftar till och slutligen klargjorde jag att 

han eller hon kommer förbli anonym, samt att uppsatsen bara kommer att användas i veten-

skapligt syfte och inget annat. Därefter frågade jag om lite kort bakgrundsfakta om informan-

ten och kort allmän information för att få en mjukare start och inte upplevas som ett förhör. 

Jag försökte skapa en avslappnad och trivsam stämning för att informanten skulle känna sig 

lugn och inte vara nervös för mina frågor.  

Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer i min undersökning. Den semistrukturera-

de intervjun utgörs av fasta frågor samt en ordningsföljd som redan innan är bestämd. Men 

däremot förväntas det inga strukturerade svar från informanten. Det fanns inte heller någon 

bestämd tid för hur långa svaren får vara före intervjun.43 Denna form anser jag lämpar sig väl 

för min studie. Fördelen är att man har en utgångspunkt för att hålla sig inom ämnet samtidigt 

som informanten får prata fritt. Här får även intervjuaren möjligheten att flika in med kom-

mentarer. Nackdelen kan vara att jag som forskare kan missa viktiga synpunkter. Jag försökte 

skapa tydliga frågor med öppna svarsmöjligheter för att försöka få mer berättande och beskri-

vande svar. Det var alltså inte ja och nej frågor. Jag avslutade intervjun med att fråga om in-

formanterna hade något mer att tillägga. Jag använde mig av en diktafon för att spela in ljudet, 

och för att min fokus skulle ligga på intervjun och inte på att behöva tänka på att hinna med 

att skriva ned anteckningar. Detta underlättade för mig att koncentrera mig på att lyssna och 

                                                                 

42
 Kullberg B, (2004), Etnografi i klassrummet. s. 121. 

43
 Johanessen A & Tufte P, (2002), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. s. 97.  



 18 

ställa följdfrågor. En annan fördel med ljudinspelningar är att informanternas svar registreras 

exakt och det går att återvända till originalinspelningen för att lyssna igen. Nackdelen med 

närvaron av diktafonen (ljudinspelningen) är att det kan påverka det svar som ges. Jag kom-

mer att välja utvalda delar av ljudupptagningen som transkriberas till skriven text.  

 

4.3 Avgränsningar och urval 
 

Eftersom mina frågeställningar handlar om hur lärare beskriver sin hantering av elever som 

stör undervisningen känns det mest relevanta för min studie att intervjua sex ämneslärare som 

arbetar på två åtskilda skolor. Min avsikt är att jämföra hur olika lärare i olika skolor upplever 

och beskriver vilka situationer som är ”störande”. Jag har valt att intervjua tre lärare som ar-

betar i en skola som har ryktet om sig att vara stökig, och resteranden tre som arbetar i en an-

nan ”vanlig” skola. Tufte och Johanessen skriver att man kan välja informanter slumpmässigt 

via telefonkatalogerna,44 därav valde jag att slumpmässigt välja ut namn på lärare från skolor-

nas hemsidor på nätet. Båda skolorna befinner sig inom samma kommun, men där ena skolan 

har ryktet om sig att vara den stökigaste skolan inom kommunen, medans den andra bara upp-

levs som en ”vanlig” skola. Skolorna är kommunala och befinner sig i en tätort i Stockholm. 

Dock är båda skolorna mångkulturella, där 90 % av eleverna består av annan etnisk bakgrund 

än den svenska. Informanterna består av både män och kvinnor som är i åldern 29-60 år.  

4.4 Validitet 

Validitet är ett centralt begrepp inom forskning och handlar om giltigheten, dvs. hur bra data 

den representerar verkligheten, alltså relevansen. Validitet kan ses som en kvalitetsskala, där 

forskaren strävar efter så hög validitet som möjligt. Johanessen belyser att inom forskningen 

måste man ta ställning till två centrala perspektiv. Det första perspektivet är framförallt att 

försöka få så bra data som möjligt, vilket även är målet med en fältstudie. Andra perspektivet 

är att forskaren måste vara kritisk mot datainsamlingen samt bedöma hur relevant den egentli-

gen är. Alltså är det viktigt att helt enkelt känna till bristerna i studiens resultat. Vidare bygger 

                                                                 

44
 Johanessen A & Tufte P, (2002), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. s. 84.  
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validiteten på i vilken utsträckning forskaren planerar att undersöka det man vill undersöka.45 

Jag anser inte att jag skulle få särskilt annorlunda svar om jag skulle göra om intervjuerna 

med samma informanter vid ett annat tillfälle för deras uttalanden skulle nog vara liknande. 

Men däremot så tror jag att jag skulle få djupare svar, eftersom de skulle ha en tidigare erfa-

renhet av intervjun, och fått möjligheten att hinna reflektera ännu mer kring ämnet.  

 

4.5 Mina forskningsetiska överväganden 
 

Om man som etnografisk forskare skall utföra en undersökning som berör personer måste 

man ta ställning till etiska frågor. Det är viktigt att informanten skyddas, samt ta ställning till 

vilken slags upplysning som skall redovisas.  

I min undersökning tog jag hänsyn till samhällsvetenskapliga och humanistiska rådets forsk-

ningsetiska principer. Jag följde alltså de fyra huvudkrav som skall ställas på forskningen som 

är följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att forskaren har en plikt att upplysa de personer som berörs 

av forskningsuppgiftens syfte och roll i forskningen. Samtyckeskravet handlar om att de som 

deltar i undersökningen har rätten att besluta själva om de vill delta eller inte. Personerna som 

deltar har rätt att avbryta sin delaktighet när som helst. Konfidentialitetskravet handlar om att 

informationen som deltagarna lämnar skall användas på ett sätt som skyddar den personliga 

integriteten, personerna skall inte kunna igenkännas. Slutligen innebär nyttjandekravet att 

insamlingsuppgifterna bara får användas i forskningssyfte och inte till exempel i kommersiel-

la syften.46    

Dessa fyra huvudkrav uppfylldes genom att informanterna informerades om syftet med mitt 

examensarbete innan jag började med samtliga intervjuer.  Informanterna upplystes om att de 

skulle vara anonyma i undersökningen. Jag klargjorde även att intervjusvaren bara skulle an-

vändas i vetenskapligt syfte och inte för kommersiellt bruk. 

 

                                                                 

45
 Johanessen A & Tufte P, (2002), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. s. 47-48. 

46
 Østbye, H (2002), Metodbok för medievetenskap. s. 126-127.  
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5 Resultatredovisning och analys 
 

Studiens syfte är att undersöka lärares ledarskap och strategier när det gäller att hantera stö-

rande elever. För att uppnå mitt syfte kommer jag att redogöra resultaten av mina intervjuer i 

form av både sammanställningar och citat. Materialet kommer att analyseras och återkopplas 

till studiens teoretiska perspektiv och tidigare forskning. Resultat och analysdelen kommer att 

byggas på teman som har upptäckts i materialet. Det första temat rör vilka upplevelser och 

erfarenheter lärarna har av störande situationer i klassrummet, det andra temat rör vilka stra-

tegier de använder för att lösa problemen. Det sista temat rör vilken typ av stöd lärarna anser 

behövs i undervisningen. I detta avsnitt kommer jag framförallt att utgå från Westers under-

sökning, eftersom de perspektiv hon använder är mest relevanta för min studie. Vidare kom-

mer jag att jämföra lärarnas utsagor i varje tema utifrån respektive skola de arbetar på för att 

försöka finna likheter och/eller skillnader. Slutligen vill jag bara nämna att alla namn i studien 

och namnet på skolorna lärarna arbetar på är fingerade. 

5.1 Störande situationer 
 

Jag börjar detta tema med att beskriva hur lärarna i studien beskriver vilka upplevelser och 

erfarenheter de har av störande situationer i undervisningen. Dahlskolan som har ryktet om 

sig att vara stökig arbetar Jesper, Kristina och Monica i. I Bergsskolan som upplevs som 

”vanlig” skola arbetar Amanda, Leá och Jakob i.  

 

Alla tre lärare på Dahlskolan beskriver att de störs mest av elever som sitter och pratar och 

inte lyssnar när de till exempel har genomgångar. Vidare berättar alla tre lärare att det är stö-

rande när eleverna inte kan sitta stilla, utan springer omkring och tjafsar istället. Det som Jes-

per, Kristina och Monica anser är störande är när elever slänger ut kommentarer som inte alls 

har med det aktuella ämnet att göra. Lärarna hävdar att det är en sak om någon kommenterar 

rakt ut sådant som det pratas om för då är eleverna med i alla fall, men när de kommer med 

helt andra kommentarer anser de är oerhört besvärligt. Alla tre lärare är även eniga om att 

hemförhållanden spelar en stor roll för elevernas beteende i klassrummet. Monica i Dahlsko-

lan berättar att störande situationer för henne kan handla om flera olika saker bland annat när 

eleverna kastar sudd på tavlan. 
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Det kan handla om olika saker att störa andra, peta på andra, gå runt i klassrummet, kasta sudd, slänger ut 

kommentarer som inte har med ämnet att göra. Vill inte vara med helt enkelt, och vill inte gå ut. Någon-

ting jag blir jätte förbannad på är när jag håller en genomgång och de kastar sudd på tavlan, då blir jag 

helt galen. Den här klassen är pratiga, pratiga, pratiga och pratiga men dom är snälla, så därför blir jag så 

arg när någon som inte är juste, för dom är inte juste mot sina kompisar heller, men det är ungar som mår 

dåligt, dom har det inte bra hemma (Monica). 

I Monicas utsaga kan jag skönja att störande situationer för henne kan handla om olika saker. 

Det handlar om till exempel när elever stör andra, petar på andra, går runt i klassrummet och 

pratar mycket. Något hon upplever som otroligt besvärande är när eleverna kastar sudd på 

tavlan medans hon håller en genomgång. Detta finner jag likheter med ett av resultaten som 

Samuelssons kom fram till i sin avhandling. Samuelsson menar att lärarnas uppfattningar av 

störande beteende handlade om elevers otillåtna prat, deras prat berörde inte ens det aktuella 

ämnet, att de inte lyssnar och har svårt att sitta still. Detta definierar Samuelsson som störande 

aktiviteter.47 Utifrån Monicas resonemang kan jag även tyda att en av orsakerna till elevernas 

störande uppföranden beror på att eleverna inte mår bra egentligen, på grund av svåra hem-

förhållanden.  

 

Vidare berättar Jakob, Leá och Amanda i Bergsskolan att de störs mest när elever inte lyssnar, 

speciellt när de har genomgångar. De berättar även att de störs när eleverna håller på med 

annat, sitter och småpratar med varandra, inte kan vänta på sin tur, bråkar och tjafsar med 

varandra. Utöver detta berättar Jakob och Lea något som skiljer sig åt från Amandas utsaga. 

Jakob betonar problemet med svordomar.  

 

Jag har alla sjuor i spanska. Här finns elever som kan gå upp mitt i lektionen, dom brukar prata, skrika, 

gapa, gå fram och vässa en penna i tjugo minuter. Dom brukar kasta sudd på varandra, kasta pennor på 

varandra, kollar på sina mobiltelefoner. Sen så brukar dom även svära jättemycket åt varandra, och det 

känns jätte jätte besvärligt och störande för mig. Allt det här brukar förekomma under en lektion och det 

är störande för vem som helst. Jag har också elever som har en ganska jobbig bakgrund hemifrån, det är 

krigssituationer, våldtäkter, föräldrar som har blivit avrättade. Har även irakier här som just har kommit 

från kriget, och då kan man lätt säga att eleverna överreagerar just för att de har svårt att fokusera på 

någonting som egentligen har mindre betydelse än dom här riktiga stora problemen som dom verkligen 

kämpar med (Jakob).  
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Det som känns som mest besvärligt och störande för Jakob är när eleverna uttrycker olämpliga 

uttalanden som exempelvis svordomar. Här finner jag likheter med ett av resultaten som Samu-

elsson kom fram till i sin avhandling. Lärarna i hans studie beskriver att störande beteende 

handlade om elevers otillåtna prat, att de uttrycker sig med svordomar till sina klasskamrater. 

Vidare upplever lärarna i hans avhandling att mobiltelefoner stör eller hotar att störa under-

visningen.48 Vidare har även Granström och Einarsson kommit fram till likartade resultat som 

Samuelsson när det gäller pratet och andra ljud i klassrummet som är det mest störande för 

lärarna.49  

Leá berättar om ytterligare en störande situation. Hon berättar att tysta elever i undervisningen 

och som aldrig säger någonting också upplevs som störande.  

 

Sen så har vi även dom här tysta, dom som är alldeles tysta, dom behöver ju också ses. Dom är också svå-

ra att få med för dom här stökiga och bökiga tar ju väldigt stor plats. Dom får större fokus av mig och det 

känns inte bra och det är störande för mig, eftersom jag inte hinner med de tysta eleverna (Leá). 

 

I Leás utsaga då hon förklarar att det är svårt att få med de tysta eleverna i undervisningen då 

de stökiga eleverna tar för stor plats och all hennes uppmärksamhet finner jag sammankopp-

lingar med skolans uppdrag och riktlinjer. I Lgr 11 finns det inskrivet att: 

Skolan skall; ”uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd” och ”samverka för att göra sko-

lan till en miljö för utveckling och lärande”.
50

   

Leá berättar att fastän de tysta eleverna behöver hjälp med sina skoluppgifter under lektionstid 

så uppmärksammas de inte. Utifrån Leás utsaga kan jag tolka det som att Leá är medveten om 

situationen. I Lgr 11 menar de att man i skolan bör samverka för att utveckla en lärande miljö 

där eleverna ska stimuleras och utvecklas, vilket blir tydligt i Leás resonemang. Dock vet hon 

inte riktigt hur hon ska hantera situationen. Detta får mig att fundera på hur man som framtida 

lärare kan gå tillväga för att lösa ett sådant klassrumsdilemma, då läraren bör tillgodose alla 

elevers behov.  
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Sammanfattningsvis vill jag här återge de resultat jag har kommit fram till. Alla sex lärare 

beskriver att de störs mest av elever som talar rakt ut och slänger kommentarer som inte ens 

berör det aktuella ämnet, pratar mycket, inte lyssnar, kastar sudd på varandra. De stör sig även 

på elever som går omkring i klassrummet, elever som pratar mycket, skriker och gapar. De är 

även eniga om att orsaken till dessa beteenden beror dels på svåra hemförhållanden. Det som 

skiljer sig åt är att lärarna på Bergsskolan stör sig även på mobiltelefoner och olämpliga utta-

landen som till exempel svordomar och att vässa en penna i tjugo minuter. Medans lärarna på 

Dahlskolan även stör sig på elever som kastar sudd på tavlan medans läraren håller en 

genomgång. Ännu en skillnad är att lärarna på Bergsskolan beskriver att tysta elever som ald-

rig säger något också upplevs som störande. Resultaten som jag har kommit fram till går inte 

att generalisera och säga att de är allmängiltiga. Detta är enbart exempel på hur lärarna i min 

studie upplever som störande situationer. De störande situationerna har visat sig inte bero på 

den enskilda skolan utan snarare att det ligger på individnivå. De störande situationerna är 

således olikartade beroende på läraren, gruppen och den sociala situationen. Det behöver inte 

vara en störande handling som uppfattas som en störande situation. Detta tydliggörs av Leás 

uttalande då hon menar att tysta elever som aldrig säger något också kan upplevas som stö-

rande.  

5.2 Lärarnas agerande och strategier 
 

Jag börjar detta tema med att beskriva hur lärarna i studien beskriver och resonerar vilka stra-

tegier och ledarskap de använder för att lösa problemen. Bland de första frågorna som ställdes 

vid intervjuerna handlade om att de skulle beskriva situationer när de tyckte att de hade löst 

ett problem bra respektive dåligt. 

 

I Dahlskolan där Jesper, Kristina och Monica arbetar visade det sig att kommunikationen och 

det enskilda samtalet med eleven är ett oerhört viktigt och centralt tillvägagångssätt för att 

lösa ett problem. Jesper beskriver en situation då han tycker att han löste problemet på ett bra 

sätt.  

I första skedet får man försöka lugna ner dom så att man kan prata med dom. För ofta är dom så upphet-

sade att dom knappt vet vad dom säger. Är det allvarligt så tar jag med mig dom direkt från klassrummet. 

Handlar det om två personer så tar jag med mig båda. Den ena får berätta först och den andra får inte säga 

ett ljud, och sen får den andra berätta, och då säger den nåt helt annat oftast. De har ju alltid en varsin bild 
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av det som har hänt va, och då frågar jag dom: ”- va ska jag tro? ”Sen så sitter vi och pratar lite fram och 

tillbaks va.. och försöker få dem sams. Oftast eller till slut så blir dom det men det är ingen som säger att 

– okej det var mitt fel, men man kan få dem att förstå att jag kan inte hålla med den ena, för jag vet inte 

vilket av det som är sant, men både har ju del i det på något vis. Det är bra att de får berätta själva. Hade 

en klass förut där tre killar hade slagits på rasten och då tog jag in hela klassen till klassrummet. De här 

tre killarna fick gå ut till korridoren och sen tog jag in en i taget och de fick berätta för klassen vad som 

hade hänt. Alla berättade olika historier, klassen tyckte det var jätte kul, klassen tyckte då att - hur ska jag 

kunna döma? De berättade för killarna vad de tyckte, hur vansinnigt det var. De förstod då att det är inte 

bara min berättelse som gäller, utan dom andra kan ha rätt också (Jesper).  

I Jespers utsaga kan jag skönja att kommunikationen och samtalet är en viktig strategi för att 

lösa ett problem. Det viktiga är att var och en har fått möjligheten att förklara sin bild, och att 

eleven känner att någon lyssnar på honom samt förstå att den andra också kan ha rätt. Vidare 

kan jag tyda att Jesper intar det Wester kallar fostransperspektivet således den vänliga 

maktutövningen, då han utövar en mjukare form av maktutövning som innebär att läraren 

utvärderar samt synliggör elevernas prestationer och på så sätt konstruerar elever som subjekt, 

således möjliga att styra. Den vänliga maktutövningen leder till att eleverna konstrueras till att 

bli underordnade, självkritiska, positiva och empatiska.51 Detta synliggörs i Jespers utsaga då 

han tar in en pojke åt gången till klassrummet och låter varje enskild pojke berätta sin egen 

version av händelsen inför resten av klassen. Den sociala interaktionen som sker mellan lära-

ren och eleverna får mig att tänka på det Dimbleby och Burton kallar sociala interaktioner 

och sociala färdigheter. Här kan jag tyda att Jesper använder sig av kommunikationen som 

strategi för att lösa problemet. Vidare menar Dimbleby och Burton att sociala kommunika-

tionsfärdigheter som strategi leder till framgång som gör att kommunikationen blir mer effek-

tiv och framgångsrik för de berörda.52 Vidare i Jespers utsaga då han berättar att en åt gången 

får redogöra sin version av händelsen kan jag sammankoppla med det Thornberg kallar stöd-

strategier. Där lyfter han upp Samtalsstyrning som innebär att läraren i detta fall Jesper styr 

diskussionen själv genom att ge ordet till de inblandade. Samtalsstyrningen utgör också ett 

eget regelarbete i sig, där olika samtalsregler gäller som till exempel att man inte får prata i 

munnen på varandra, en åt gången får prata utan att man får avbryta varandra.53 Vilket blir 

tydligt i Jespers utsaga då han säger att ”Den ena får berätta först och den andra får inte säga 

ett ljud, och sen får den andra berätta.” Detta tolkar jag som att Jesper använder sig av kom-
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munikationen som strategi, då han försöker lösa problemen mellan eleverna, således låter han 

eleverna samtala med varandra medans han styr diskussionen. Detta tolkar jag som att det blir 

en form av ”osynlig makt.”  

 

Vidare berättar Jesper om en situation då han tycker att han löste problemet på ett dåligt sätt, 

vilket jag kommer att återge här nedan. 

När man blir arg så brukar jag kalla det att man får sockerdricka, för när man blir arg så bubblar det. Och 

då har det hänt att man har tagit och tryckt upp eleven mot väggen och bett honom hålla käften helt en-

kelt. Det hjälper fast det är fel sätt, men just då ser man ingen annan utväg för att man är så arg… Alltså 

det här är inget bra sätt, eftersom jag och den pojken inte liksom klaffar ihop längre och han gör allt för 

att göra mig irriterad nu (Jesper). 

I Jespers utsaga då han beskriver att det bubblade inom honom som en sockerdricka, vilket 

bidrog till att han tryckte upp en elev mot väggen och bett honom hålla käften. Kan jag tyda 

att Jesper intar det Wester kallar den auktoritära maktutövningen. Således utövar han en hår-

dare form av maktutövning, vilket innebär att läraren försöker disciplinera eleven.54 Samuels-

son menar att den störande elevens beteende utmanar lärarens ledarskap i klassrummet. Ge-

nom att peka ut den störande eleven riskerar läraren att hamna i ett svårt socialt dilemma. Den 

utpekande eleven tar på sig rollen att vara den jobbiga och störande, och där konsekvensen i 

sin tur kan leda till att elevens lärande blir lidande. Genom att eleven fortsätter att utmana 

läraren kommer läraren att distansera sig från eleven samt sätta press på eleven i relation till 

sig och de andra eleverna i klassen. Detta blir ett maktspel som kan vändas mot läraren eller 

få hela klassen emot eleven.55 Jespers citat kan utifrån Samuelssons avhandling förstås som att 

pojken tar på sig rollen att vara den jobbiga och störande, vilket bidrar till en maktkamp mel-

lan Jesper och eleven. Detta tolkar jag som en maktutövning, då Jesper pekar ut den störande 

och jobbiga eleven medans eleven fortsätter att utmana Jespers ledarskap i klassrummet. Kon-

sekvensen i detta fall kan bli att eleven lätt kan hamna i ett utanförskap av klasskompisarna, 

således bli marginaliserad och stigmatiserad. Dock är det viktigt att ingen exkluderas samt att 

läraren ska försöka upprätthålla en balansgång i det sociala sammanhanget vad gäller fostran, 

både vid enskilda relationer och i gruppen. I Jespers val av att disciplinera elever som inte 

efterföljer de önskvärda uppförandenormerna får mig att tänka på den historiska tillbakablick-
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en om kroppsagan i skolan, vilket jag har redogjort för i min bakgrund. I Jespers val av att 

disciplinera eleven på detta sätt tolkar jag som en fysisk disciplinering.56 

Vidare ställdes det frågor vid intervjuerna som handlade om att de skulle beskriva hur de 

tycker att de utövar sin auktoritet i klassrummet. Alla tre lärare på Dahlskolan poängterar att 

skapandet av relationen till eleverna är ett sätt att motverka den sociala oordningen i klass-

rummet. Således bygger de sin auktoritet på relationen. Detta i sin tur blir ett sätt att förebyg-

ga oordningen. Då alla tre resonerar på liknande sätt kommer jag enbart att lyfta upp Kristinas 

utsaga. 

 

Jag känner att jag har ganska bra grepp om den här klassen. Men det är också att JAG har den här klassen, 

för dom är ganska jätte jobbiga många i den här klassen. Jag känner såhär att när jag har dom så kan det 

funka skapligt. Mycket handlar om relationen, det är ju jätte viktigt. Ibland när det kan komma in en ny 

människa, vikarie till exempel så brukar de bete sig som idioter, dom beter sig så illa illa illa..därför att de 

inte har relationen. Jag och mina barn har en speciell relation till varandra som bygger på ömsesidighet 

och förtroende, alltså jag litar på dom och dom litar på mig (Kristina). 

 

Då Kristina hävdar att hon har bra grepp om klassen kan jag finna likheter med det Wester 

menar att makt finns överallt, men vissa maktutövanden tenderar att vara osynliga i vårt sam-

hälle.57 Vidare menar även Persson att makt finns och utövas överallt, alltså i alla tänkbara 

sociala relationer som exempelvis relationen mellan lärare och elever i skolans kontext.58  

Detta menar jag blir tydligt i Kristinas citat ovan då hon säger: ”JAG har den här klassen” 

vilket jag tolkar som att hon uttrycker ett ”JAG” som blir ett slags ”ägande” en typ av över-

ordning som i sin tur blir en maktordning. Vidare tyder jag att detta blir en osynlig och/eller 

omedveten maktutövning som Kristina använder i klassen. Vidare när Kristina uttalar att 

mycket handlar om förhållandet mellan lärare och elever kan jag finna likheter med det Wes-

ter kallar fostransbegreppet, vilket hon menar är en mjukare form av maktutövning. Wester 

menar att den vänliga maktutövningen leder till att eleverna konstrueras till att bli positiva 

och empatiska.59 Detta förstärks av Kristinas utsaga då hon belyser att hon och hennes elever 

har ett särskilt band som bygger på ett förtroende, då hon menar att hon litar på sina elever 
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och dem på henne. Detta tolkar jag som att Kristina ”skapar” sin makt och auktoritet i klass-

rummet via relationen, då hon bygger upp den via en ömsesidig relation till sina elever.  

 

I Bergskolan där Amanda, Leá och Jakob arbetar visade det sig att deras utsagor skilde sig åt 

när det gäller vilka strategier samt ledarskap som de använder för att lösa problemen. I 

Amanda och Leás utsagor framgår det att det är kommunikationen och det enskilda samtalet 

som är viktigt, medans Jakob hävdar att hans strategi för att hantera ordning i klassrummet är 

genom att ignorera eller samtala med eleven beroende på händelsen. Därav kommer jag att 

lyfta upp Amanda och Jakobs utsagor. Bland de första frågorna som ställdes vid intervjuerna 

handlade det om att de skulle beskriva situationer när de tyckte att de hade löst problemet bra 

respektive dåligt. Amanda beskriver en situation då hon tycker att hon löste problemet på ett 

bra sätt.  

Okey det var en kille som vanligtvis, jag känner att han alltid är på gränsen. Om han blir bemött på fel sätt 

enligt honom så kan han explodera. Möter man honom på ett annat sätt, kanske att man tar det lite lugna-

re, varför han gör saker så och han känner sig lugn då blir det hur bra som helst. Det var en gång han fick 

utbrott hos mig för det handlar om att jag har vissa regler som när det gäller mobiltelefoner. De får inte ha 

dem på. Jag brukar låsa in dem i ett skåp, det vet dom och de respekterar det.  Och då gick den här killen i 

alla fall och tog sin mobil samtidigt som flera andra frågade mig tusen saker och det är jobbigt tycker jag 

när dom inte respekterar att jag hjälper en person och inte kan vänta på sin tur. Till slut så ser jag honom 

ta mobilen utan att fråga och då ryter jag till, alltså såhär – vad gör du för någonting? Och det tål inte han, 

så han slänger mobilen i väggen, han sparkar på bänken där jag sitter och så ser man hur han hyperventi-

lerar och blir så arg och rusar ut. Och då tänker jag såhär – Vad gör jag nu?  Och jag känner att han är en 

sån där som kan slå till mig, det är den nivån. Men jag tar tag i han i alla fall  och ba - lugna ner dig nu, nu 

sätter vi oss här! Jag slängde ut resten av klassen och han fick vara kvar inne och andas. Jag fick honom 

att lugna ner sig, jag tog hans hand för jag kände att han skakade och sen frågade vad det var som hände.. 

och sa att alla regler gäller dig också. Vi pratade o pratade o pratade och försökte få honom bli lugn. Jag 

försökte förklara min situation varför jag reagerade på det sättet, att alla är på mig hela tiden, det blir för 

mycket för mig också så vi måste förstå varandra. Hade jag ställt och skrikit åt honom, då hade det inte 

blivit bra (Amanda).  

 

Då Amanda uttalar sig om att hon skrek åt eleven: ”Vad gör du för någonting? ” kan jag 

sammankoppla med det Persson menar att makt finns och utövas överallt, det vill säga i alla 

tänkbara relationer som till exempel relationen mellan lärare och elever i ett skolsamman-

hang.60 Detta tydliggörs i Amandas citat ovan då hon ryter åt pojken: ”Vad gör du för någon-
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ting?” Vilket jag tolkar som en osynlig och/eller omedveten maktutövning som Amanda an-

vänder på pojken. Vidare när Amanda uttrycker att: ” jag tar tag i han i alla fall  och sa - lugna 

ner dig nu, nu sätter vi oss här! Jag slängde ut resten av klassen och han fick vara kvar inne 

och andas. Jag fick honom att lugna ner sig, jag tog hans hand för jag kände att han skakade 

och sen frågade vad det var som hände” kan jag finna likheter med det Wester kallar fostrans-

begreppet, vilket hon menar är en mjukare form av maktutövning. Wester menar att den vän-

liga maktutövningen leder till att eleverna konstrueras till att bli positiva och empatiska.61 

Detta synliggörs i Amandas utsaga då hon uttalar sig om att hon bad pojken lugna ned sig och 

sätta sig, och att hon höll hans hand för att lugna ned honom, då hon märkte att han skakade. 

Detta tolkar jag som att Amanda utövar en ”osynlig” och/eller omedveten maktutövning på 

pojken. Vidare i Amandas utsaga då den sociala interaktionen sker mellan läraren och pojken 

och hon uttalar sig om att: ”Vi pratade o pratade o pratade och försökte få honom bli lugn. Jag 

försökte förklara min situation varför jag reagerade på det sättet, att alla är på mig hela tiden, 

det blir för mycket för mig också så vi måste förstå varandra.” får mig att tänka på det Dimb-

leby och Burton kallar sociala interaktioner och sociala färdigheter. Här kan jag skönja att 

Amanda använder sig av kommunikationen som strategi för att lösa problemet. Vidare menar 

Dimbleby och Burton att sociala kommunikationsfärdigheter som strategi leder till framgång 

som gör att kommunikationen blir mer effektiv och resultatrik för de berörda.62  

Vidare i Amandas utsaga då hon uttrycker att hon och pojken samtalade och då hon frågade 

vad som hade hänt samt att hon markerade att alla regler gäller honom också, kan jag sam-

mankoppla med Thornbergs strategier. Där lyfter han upp sonderingsfrågor som innebär att 

läraren i detta fall Amanda ställer frågor till eleven om till exempel vad som har hänt, vem 

som gjort vad osv.63 Sedan lyfter Thornberg upp en annan form av strategi som kallas förklar-

ingar, som handlar om att Amanda tillsammans med eleven försöker förklara, samtala och 

reflektera om vad reglerna betyder samt resonera varför en regel finns.64 Detta blir tydligt i 

Amandas uttalande då hon säger att hon frågade pojken vad som hade hänt och att hon poäng-

terade att alla regler gäller även honom. Detta tolkar jag som att Amanda använder sig av 

kommunikation och det enskilda samtalet som strategi då hon försöker lösa problemet med 

pojken. Även här kan jag tyda att det uppstår en form av ”osynlig makt”  
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Då Wester hävdar att om lärare bara har tydliga, motiverade regler och motarbetar oaccepta-

belt beteende konsekvent, så blir det ordning. Detta blir påtagligt då Amanda berättar för poj-

ken att de inte får ha mobilen på, samt att hon låser in mobiltelefonerna i ett skåp under lek-

tionstid, trots detta tar pojken mobilen. Detta innebär således att pojken bryter mot de uppsatta 

reglerna som finns i klassrummet. Sedan menar Wester att lärare måste fundera på hur de ska 

handla för att hjälpa skolverksamheten på bästa sätt. Det kan handla om risken att påverka 

förhållandet till eleverna negativt om man driver handlingen/situationen för hårt eller för tillå-

tande.65 Detta klargörs i citatet ovan då Amanda ställs inför situationen, då hon inte riktigt 

visste hur hon skulle möta eleven för att reda ut situationen, eftersom han kan vara våldsam. 

Här kan jag tolka det som att Amanda utövar en form av makt som är ”osynlig”, och att det är 

kommunikationen och det enskilda samtalet som läraren använder sig av som strategi för att 

lösa problemen.  

Jakob menar att hans strategi för att hantera ordning i klassrummet är genom att ignorera eller 

samtala med eleven beroende på händelsen.  

 

Jag har en elev i sjuan som är väldigt väldigt speciell. Hon tar mycket plats, hon behöver mycket upp-

märksamhet. Jag känner till hennes hemförhållanden eftersom jag har haft hennes bror tidigare. Jag vet 

precis vad som är problemet. Hon måste ha allas uppmärksamhet i klassrummet och det kan bli lite job-

bigt. Ibland brukar hon säga efter mig när jag har genomgångar. En gång lät jag henne göra det i kanske 

tre minuter och ignorerade henne men det hjälpte inte. Eleverna började skratta, några tyckte att det var 

jobbigt och då började de säga åt henne. Sen så började jag känna att det här inte funkar, jag började tappa 

greppet så jag gick fram till henne och sa - att nu är det dags för dig att lägga av!! Det här gjorde jag så 

pass tydligt. Men hon kunde inte ge sig, så istället hitta hon på att gå fram och vässa sin penna. Jag märk-

te att hon bara tog sönder pennan hela tiden bara för att få uppmärksamhet, och då sa jag till henne att jag 

inte kommer fortsätta lektionen så länge du vässar pennan. Det tog 18 minuter att vässa pennan. Pennan 

tog slut och då gick hon för att hämta en annan. Då blev det väldigt spänt i klassen, men jag höll ut. Hon 

gick och satte sig efter 18 minuter. Och sen så frågade hon mig om hon kunde få gå på toaletten. Jag kun-

de ha skickat ut henne, jag kunde ha höjt rösten och skrikit åt henne och kasta ut henne. Men jag ville att 

de skulle fatta att jag kan ju…, jag förstod vad hon ville och jag var beredd att vänta hela lektionen ut. Ef-

ter det gick jag och prata med hennes mentor så att mentorn fick prata med mamman. Jag pratade även 

med eleven och mentorn samtidigt efteråt. Det tyckte jag var ett lyckat försök efter omständigheterna.  

Man måste veta vad det är för en elev, och du måste anpassa dig. Det är inte så att det handlar om makt 

ska hon vinna eller ska jag vinna? Utan det handlar bara om att tackla det på ett eller annat sätt, det här 

var mitt sätt att tackla det (Jakob). 
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Då Jakob uttalar sig om att han gick fram till flickan för att tydliggöra och markera att hennes 

beteende var oacceptabelt får mig att tänka på det Persson hävdar att makt finns och utövas 

överallt, således i alla tänkbara relationer som till exempel relationen mellan lärare och elever 

i ett skolsammanhang. Han menar att elever i skolan utsätts för en maktutövning som syftar 

till att lärarna ska forma dem så att de blir socialt fungerande elever inom skolan.66 Detta klar-

görs i Jakobs citat ovan då han går fram till flickan för att markera att sluta med det hon håller 

på med. I Jakobs uttalande blir det tydligt att flickan utsätts för en maktutövning av läraren, då 

han försöker forma henne så att hon ska kunna fungera inom skolans sociala kontext. Detta 

tolkar jag som en tydlig maktutövning av Jakob. Jag kan finna likheter med det Wester kallar 

fostransbegreppet, vilket hon menar är en mjukare form av maktutövning.67 Detta synliggörs 

av Jakobs utsaga då han berättar att han samtalade med flickan och mentorn samtidigt. Detta 

tolkar jag som att Jacob utövar en ”synlig” och en medveten maktutövning på flickan.  

I citatet ovan finner jag likheter med det resultat som Samuelsson kom fram till i sin avhand-

ling. Samuelsson konstaterar att de störande elevernas beteende utmanar lärarens ledarskap i 

klassrummet. Genom att peka ut den störande eleven riskerar läraren att hamna i ett svårt so-

cialt dilemma. Den utpekande eleven tar på sig rollen att vara den jobbiga och störande. Detta 

blir ett maktspel som kan vändas mot läraren eller få hela klassen emot eleven. Lärarens am-

bition är att få in eleven i klassens sociala samspel samt stärka sitt eget ledarskap i klassrum-

met.68 Detta blir tydligt då flickan vässar pennan i 18 minuter. Därefter fortsätter hon att ut-

mana Jakob genom att hämta ytterligare en penna. Detta tyder på att hon har tagit på sig den 

utpekande rollen där hon är störande, vilket leder till att Jakob hamnar i ett svårt socialt di-

lemma. Denna situation bidrog till blandade känslor i klassrummet, där vissa elever tyckte det 

var roligt medans andra bad henne sluta upp och blev irriterade, vilket leder till att hon fick 

elever emot sig. Denna situation bidrog till ett utanförskap.   

Dimbleby och Burton menar att sociala kommunikationsfärdigheter som strategi leder till 

framgång som gör att kommunikationen blir mer effektiv och resultatrik för de berörda.69 Här 

kan jag skönja att Jakob använder sig av kommunikationen som strategi för att lösa proble-

met. Vidare i Jakobs utsaga då han säger: ”Man måste veta vad det är för en elev, och du mås-
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te anpassa dig. Det är inte så att det handlar om makt ska hon vinna eller ska jag vinna? Utan 

det handlar bara om att tackla det på ett eller annat sätt, det här var mitt sätt att tackla det”, 

finner jag likheter med det Dimbleby och Burton hävdar. Författarna menar att läraren ska 

möta en konflikt som ett problem och som går att tackla. Konflikten kan bara förvärras om två 

personer i en dispyt bara är intresserade av vem som har rätt och vem som har fel. Om orsa-

ken till konflikten kan definieras och kommuniceras finns det en möjlighet att problemet kan 

hanteras så att båda sidorna vinner. Förmågan att möta konfliktfrågor beror på kommunika-

tionsförmågan samt på färdigheter i att hantera relationer till och mellan människor.70 Läraren 

måste alltid anpassa sig till den aktuella situationen, således är det situationsanpassat.71 Detta 

synliggörs i Jakobs citat ovan då han säger att det inte är makt det handlar om, utan det gäller 

att bara kunna tackla det på ett eller annat sätt, och det här var hans sätt att gå tillväga. Detta 

tolkar jag som att det är kommunikationen och det enskilda samtalet som utgör grunden för 

hans strategi. Vidare i Jakobs utsaga kan man tyda att han har en slags förförståelse av flick-

ans bakgrund och hemförhållanden. Vilket innebär att han har en sorts relation till henne, vil-

ket även bidrar till ett handlingsutrymme han ger till flickan. Detta finner jag även likheter 

med en av Thornbergs strategier som han kallar förhandling. Vilket innebär att läraren tillåter 

ett visst utrymme vad gäller olika regler på skolan.72 Detta kan jag förstå som att om det hade 

varit en annan elev så hade nog Jakob inte gett den eleven samma handlingsutrymme som han 

gav den flickan. Situationen hade nog sett annorlunda ut. Läraren måste helt enkelt anpassa 

sig till den sociala kontexten. 

 

Det ställdes frågor vid intervjuerna som handlade om att de skulle beskriva hur de tycker att 

de utövar sin auktoritet i klassrummet. Alla tre lärare på Bergsskolan resonerar på liknande 

sätt och hävdar att de bygger sin auktoritet på relationen. Leá menade:   

Man känner sig som Saddam. Jag äger mitt klassrum, när jag kliver in i mitt klassrum så vet dom också 

att det är så..Jag är en auktoritet, det här är jag, hur jag utövar det, vet jag egentligen inte… Visar man en 

rädsla eller en viss osäkerhet då äter dom upp en levande. Du måste helt enkelt äga ditt klassrum, för om 

man inte har kontroll över sitt klassrum då händer det saker. Om jag kan lita på dom så får dom tillgång 

till mitt klassrum. Dom vet att om dom missbrukar det så ryker deras förmåner, det är ett sätt att vara auk-

toritär. Jag vet vad jag har, jag vet hur det fungerar, jag kan genomdriva min undervisning, jag har lugna 

                                                                 

70
 Dimbleby R & Burton G (1999), kommunikation är mer än ord. s. 155-156. 

71
Arfwedson & Arfwedson (2008), Didaktik för lärare. s. 169. 

72 Thornberg R (2006), Värdepedagogik i skolans vardag- Interaktivt regelarbete mellan lärare och elev. s. 134-

160. 
 



 32 

lektioner för att vi har relationen. Eleverna vill ha lugn, de vill ha ordning, struktur, dom vill att nån tar 

kommandot (Leá). 

Då Leá uttycker att om läraren visar en sorts osäkerhet så kör eleverna över en. Hon menar att 

man måste ha kontroll över klassrummet annars kan problem uppstå. Detta kan jag koppla 

samman med det resultat som Wester kom fram till i sin avhandling. Där hävdar Wester att 

eleverna i hennes studie menar att om lärare bara har tydliga, motiverade regler och motarbe-

tar oacceptabelt beteende konsekvent, så blir det ordning. Lärares formella maktställning gör 

att många fler lärare hänvisas till att skapa en plattform för maktutövning, utifrån personliga 

relationer till eleverna.73 Utifrån citatet ovan kan jag tyda att Leá har funnit en balans i hennes 

auktoritet. Denna balans bygger på en relation mellan henne och eleverna. Detta blir tydligt då 

hon menar att läraren måste ha extra uppsikt över sitt klassrum för att motverka problem och 

oordning. Vidare i Leás uttalande lyfter hon upp relationen som en viktig aspekt. Detta kan 

jag koppla samman med den vänliga maktutövningen.74 I början av utsagan lyfter Leá upp att 

hon kan genomföra sin undervisning med ordning för att hon och eleverna har en relation. 

Detta kan jag tyda som att hon har fostrat in eleverna i ett visst beteende. Vidare i utsagan kan 

jag tolka att hon har byggt upp en relation till sina elever som bygger på tillit mellan båda 

parterna. Eftersom den vänliga maktutövningen bygger på att elever konstrueras till positiva 

och empatiska samt möjliga att styra,75 kan detta förklaras utifrån Leás utsaga då hon hävdar 

att om eleverna sviker hennes förtroende så ryker deras förmåner. Slutligen menar Leá att 

utifrån relationen så kan undervisningen genomföras på ett lugnt sätt, eftersom hon och ele-

verna har en ömsesidig relation till varandra.  

 

Sammanfattningsvis vill jag summera de resultat jag har kommit fram till. Resultatet visar på 

en hel del tydliga och gemensamma mönster mellan lärarnas uttalanden i båda skolorna. Alla 

sex lärare sätter stor vikt på den sociala kommunikationen och det enskilda samtalet med ele-

ven för att lösa ett problem. För att lyckas lösa en konflikt så bör läraren besitta vissa kom-

munikationsfärdigheter. I utsagorna har det visat sig att det är sociala interaktioner och sociala 

färdigheter som utgör en central och viktig del av kommunikationen mellan lärarna och ele-

verna. Vidare visade det sig att alla sex lärare som arbetar på de olika skolorna skapar en rela-

tion till sina elever för att motverka den sociala oordningen i klassrummet. Således bygger 
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samtliga lärare sin auktoritet på relationen, vilket blir ett sätt att förebygga oordningen i klass-

rummet. Utifrån lärarnas utsagor har jag kommit fram till att alla sex lärare använder sig av 

den fostrande formen, således den mjukare formen av maktutövning. Dock visar det sig att 

Jesper utövar både den mjuka och hårda maktutövningen. En skillnad som jag har kunnat tyda 

är att Jakob som arbetar på Bergsskolan väljer att i sitt ledarskap använda sig av att antingen 

ignorera - eller att kommunicera med eleven beroende på gruppen och den sociala kontexten.   

 

5.3 Stöd i undervisningen 
 

Jag börjar detta tema med att beskriva hur lärarna i studien beskriver och resonerar kring vil-

ken typ av stöd de anser behövs i undervisningen.  

Jesper och Monica i Dahlskolan resonerade på liknande sätt när det gäller vilken typ av stöd 

de anser behövs i mötet med störande elever. Jesper hävdar att det är ganska skönt att vara 

ensam för att reda ut situationer, men att det ibland krävs särskilt stöd från föräldrar, kurator 

och rektorn på skolan. Medans Monica hävdar att man inte ska krångla till det genom att 

blanda in någon annan vid hanteringen av störande situationer, utan istället försöka lösa det på 

egen hand genom att prata och lyssna på eleverna. Däremot önskar Kristina att fler vuxna ska 

finnas i klassrummet.  

 …Just att man backar upp varandra, att aldrig behöva känna sig ensam om nåt. Det gäller att ta vara på 

varandra, för vi har så många kompetenta människor i den här skolan som man kan lära sig av. Man ska 

inte blunda för det som är bra, ibland behövs inga kurser, utan det kan istället hjälpa med att observera 

mer på hur andra gör, alltså hur dom går tillväga och ta till sig det. Man får vara som en svamp från olika 

håll och sen komplettera med sitt eget….Eller också att det fanns mer stöd i form av extra lärare i klass-

rummet..det skulle nog kännas tryggare (Kristina).  

Då Kristina uttalar sig om att det är nyttigt att ta lärdom av varandras skickligheter vad gäller till-

vägagångssätt för att sedan komplettera med sitt eget, finner jag likheter med det resultat som 

Gannerud kom fram till i sin studie. Där hävdar Gannerud att lärarnas önskemål var att vara var-

andras stöd inom lärargruppen för att få möjligheten att byta erfarenheter och tillvägagångssätt 

med varandra, samt att det skulle kännas tryggare med fler vuxna i klassrummet.76 Detta synlig-
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görs i Kristinas utsaga då hon hävdar att man inte behöver gå kurser, utan istället försöka suga åt 

sig fungerande strategier från olika lärare för att komplettera med sitt eget tillvägagångssätt. Vida-

re i citatet uttrycker Kristina att det skulle kännas tryggare med fler vuxna i klassrummet. Utifrån 

Kristinas uttalande tolkar jag det som att det är lika viktigt med ett nära samarbete i form av ob-

servationer i arbetslaget för att få ut så mycket som möjligt av varandras erfarenheter vad gäller 

effektiva tillvägagångssätt. Precis som i Ganneruds resultat betonar även Kristina vikten av att 

lärarlaget stödjer varandra och finns till hands vid behov. Detta kan jag tolka som att Kristina 

hävdar att man skall ta till vara på andra lärares goda kompetenser i arbetslaget.  

Amanda, Leá och Jakob i Bergskolan resonerar på liknande sätt men med vissa nyansskillna-

der när det gäller vilken typ av stöd de anser behövs i mötet med störande elever. Både Leá 

och Jakob beskriver vikten av ett nära samarbete i arbetslaget, således att hjälpas åt när man 

upplever svårigheter. Dock belyser alla informanter behovet av fortbildningskurser.  

  

 
Jag känner att både jag och många fler personal här på skolan skulle nog behöva gå på kurser där man kan få 

större förståelse för varför vissa elever beter sig som de gör, och lära sig på vilka andra sätt man kan hantera 

jobbiga och störande elever. Men sen så känner jag såhär att man borde ha fått såna kurser då man gick lä-

rarutbildningen för det har vi inte fått tillräckligt av…. Utbildning och kurser är väldigt viktigt och nyttigt att 

vi alla här på skolan är med på. Det kan handla om till exempel genuskurser, skolans värdegrund… (Aman-

da). 

 

Då Amanda uttrycker att hon och andra lärare på skolan skulle behöva gå på fortbildningskur-

ser som handlar om till exempel ledarskap och genus, finner jag likheter med det resultat som 

Wester kom fram till i sin avhandling. Wester hävdar att resultatet från hennes studie kan ge 

vägledning till lärare för vad som skulle kunna underlätta skapandet och upprätthållandet av 

ordning. Ytterligare åtgärder/lösningar skulle kunna vara att lärare får möjlighet till fortbild-

ning i ledarskap, samt skapandet av återkommande seminarier, där exempelvis teorier om 

makt och kön mm behandlas, vilket i sin tur kan bidra till ökad medvetenhet och handlings-

redskap hos lärare.
77

 En skillnad som jag finner mellan Amandas utsaga och Westers avhand-

ling är att Amanda belyser behovet av kurser under sin lärarutbildning för hur lärare kan lösa 

olika störande situationer, där man även skulle kunna få möjligheten att skapa sig förståelsen 

för varför elever beter sig som de gör. Detta kan jag förstå som att Amanda efterlyser kurser i 
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till exempel konflikthantering och ledarskap för att stärka sin auktoritet i klassrummet samt 

bli tryggare i sin lärarroll.  

 

Sammanfattningsvis vill jag summera de resultat jag har kommit fram till. Resultatet visar på 

både likheter och skillnader utifrån lärarnas uttalanden i båda skolorna. I Dahlskolan visade 

det sig att Jesper och Monica gärna vill reda ut störande situationer på egen hand utan särskilt 

stöd från annat håll. Monica påstår att det oftast räcker med att samtala och lyssna på eleven 

för att lösa problemet. Medans Jesper påpekar att ibland krävs det särskilt stöd från föräldrar, 

kurator och rektorn på skolan, men i så fall endast vid extremfall, då man känner att proble-

met är så pass stort att man inte klarar av att lösa problemet på egen hand. Det kan till exem-

pel handla om hot eller slagsmål mellan många elever. Däremot betonar den tredje läraren 

Kristina på Dahlsskolan vikten av ett nära samarbete i arbetslaget, där man vid observation får 

möjlighet att se andra lärares strategier eller få extra stöd i form av extra resurslärare i under-

visningen.  

Till skillnad från lärarna i Dahlskolan så visade det sig att alla tre lärare på Bergsskolan efter-

lyser stöd i form av fortbildningskurser vad gäller till exempel konflikthantering och ledar-

skap för att stärka sin auktoritet i klassrummet. Likheterna jag finner mellan skolorna är att 

precis som Kristina i Dahlsskolan som har en önskan av stöd i arbetslaget, så betonar även 

Leá och Jakob på Bergsskolan betydelsen av ett nära samarbete i arbetslaget, då det är viktigt 

att lärare ställer upp för varandra vid behov.  
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6 Slutsatser och sammanfattning 
 

I början av uppsatsen gav jag en historisk tillbakablick kring hur disciplinen i skolan i Sverige 

har utvecklats från att disciplinera eleverna genom kroppsaga, den fysiska bestraffningen om 

de önskvärda uppförandenormerna inte efterföljdes av skolbarnen till att bli ett mer relatio-

nellt fostransuppdrag. Disciplinen i klassrummet har utvecklats till andra korrigeringsmedel. 

Det är inom dessa ramar som mina informanter verkar. Syftet med denna studie har varit att 

undersöka lärares ledarskap och strategier när det gäller att hantera störande elever. Vilka 

upplevelser och erfarenheter har lärare av störande situationer i klassrummet? Vilka strategier 

använder de för att lösa problemen? Vilken typ av stöd anser lärare behövs i undervisningen? 

Detta för att se både likheter och/eller skillnader i lärarnas erfarenheter och strategier mellan 

de två utvalda skolorna. I denna del kommer jag att sammanfatta mina slutsatser i förhållande 

till mina frågeställningar. Den sista frågeställningen som handlar om skillnaderna mellan de 

två utvalda skolorna kommer jag inte att återge separat då den genomsyras via resterande frå-

geställningar. Jag kommer avslutningsvis värdera och diskutera resultaten i relation till studi-

ens eventuella relevans.  

 

6.1 Vilka upplevelser och erfarenheter har lärarna av störande 
situationer i klassrummet? 

 

Utifrån min studie har jag kommit fram till både likheter och skillnader i lärarnas utsagor när 

det gäller båda skolorna. Alla sex lärare beskriver att de störs mest av elever som talar rakt ut 

och slänger kommentarer som inte ens berör det aktuella ämnet, pratar mycket, inte lyssnar, 

kastar sudd på varandra. De stör sig även på elever som går omkring i klassrummet, elever 

som pratar mycket, skriker och gapar. En likhet i resultaten jag har kommit fram till är att 

Monica på Dahlskolan och Jakob på Bergsskolan är båda eniga om att orsaken till dessa bete-

enden beror dels på svåra hemförhållanden. Det som skiljer sig åt är att lärarna på Bergssko-

lan stör sig även på mobiltelefoner som hotar att störa undervisningen och olämpliga uttalan-

den som till exempel svordomar och vässa en penna i tjugo minuter. Dock framgick detta inte 

i materialet i Dahlskolan. Istället stör sig lärarna på Dahlskolan på elever som kastar sudd på 

tavlan medans läraren håller en genomgång. Ännu en skillnad är att Leá på Bergsskolan be-

skriver att tysta elever som aldrig säger något också upplevs som störande. Resultaten som jag 
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har kommit fram till går inte att generalisera och säga att de är allmängiltiga. Detta är enbart 

exempel på hur lärarna i min studie upplever störande situationer. De störande situationerna 

har visat sig inte bero på den enskilda skolan utan snarare att det ligger på individnivå. De 

störande situationerna är således olikartade beroende på läraren och den sociala situationen. 

Slutligen har jag kommit fram till att det inte enbart behöver vara en handling som uppfattas 

som störande, utan även en elev som ständigt är tyst och aldrig säger något i undervisningen.  

 

6.2 Vilka strategier använder de för att lösa problemen? 

Resultatet i denna studie visar på en hel del tydliga och gemensamma mönster i informanter-

nas uttalanden. Alla sex lärare ställer stor vikt på den sociala kommunikationen och det en-

skilda samtalet med eleven för att lösa ett problem. För att lyckas lösa konflikten så bör lära-

ren besitta vissa kommunikationsfärdigheter. I resultaten har det visat sig att det är sociala 

interaktioner och sociala färdigheter som utgör en central och viktig del av dialo-

gen/kommunikationen mellan lärarna och eleverna. Vidare visade det sig att alla sex lärare 

skapar en relation till sina elever för att motverka den sociala oordningen i klassrummet. Så-

ledes bygger alla informanter sin auktoritet på relationen till eleverna, vilket blir ett sätt att 

förebygga oordningen i klassrummet. Resultatet visar på att alla sex lärare använder sig av 

den fostrande formen, således den mjukare formen av maktutövning. Dock visar det sig att 

Jesper på Dahlskolan utövar både den mjuka och hårda maktutövningen. En skillnad som jag 

har kunnat tyda är att Jakob som arbetar på Bergsskolan väljer att i sitt ledarskap använda sig 

av att antingen ignorera - eller att kommunicera med eleven beroende på gruppen och den 

sociala kontexten.   

Avslutningsvis vill jag bara poängtera att studien visar på att det inte är skolorna som främst 

har betydelse för vilka ledarskap och strategier lärare använder. Utan det är på ett individuellt 

plan beroende på läraren, gruppen och den sociala kontexten. Elevgruppen utgör också en stor 

del av hur lärarnas auktoritet och strategier utformas i klassrummet. I studien visade det sig att 

det inte fanns specifika skillnader, snarare likheter.  
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6.3 Vilken typ av stöd anser lärarna behövs i undervisningen? 
 

Resultatet i denna studie visar på både likheter och skillnader när det gäller vilken typ av stöd 

de anser behövs i undervisningen. I Dahlskolan visade det sig att Jesper och Monica gärna vill 

reda ut störande situationer på egen hand utan särskilt stöd från annat håll. Monica påstår att 

det oftast räcker med att samtala och lyssna på eleven för att lösa problemet. Medans Jesper 

påpekar att det brukar räcka med att prata med eleverna men att det ibland krävs särskilt stöd 

från föräldrar, kurator och rektorn på skolan, men dock vid extremfall. Således då man känner 

att problemet är så pass stort att man inte klarar av att lösa problemet på egen hand. Det kan 

till exempel handla om hot eller slagsmål mellan en hel del elever. Däremot betonar den tredje 

läraren Kristina på Dahlsskolan vikten av ett nära samarbete i arbetslaget. Hon påstår att via 

observationer får man möjlighet att se andra lärares strategier. Vidare har hon en önskan om 

extra stöd i form av extra resurslärare i undervisningen.  

Resultatet handlar i första hand om möjlighet till att samtala och lyssna på eleven för att lösa 

problemet. I andra hand handlar det om att blanda in fler personer som till exempel kurator, 

föräldrar och rektorn på skolan, men dock vid tillfällen då läraren upplever att hon/han inte 

klarar av att lösa situationen ensam. I tredje hand handlar det om att samarbetet i arbetslaget 

är viktig, då lärarna kan ha varandra som stöd i pedagogiska ärenden som till exempel i mötet 

med störande elever. Dock fanns det önskemål om extra resurslärare i klassrummet.  

Till skillnad från lärarna i Dahlskolan så visade det sig att alla tre lärare på Bergsskolan öns-

kar att skolledningen ska erbjuda lärarna fortbildning i ledarskap och konflikthantering, då det 

saknas i deras lärarutbildning. Min uppfattning är att fortbildningskurser skulle bidra till att 

lärarna stärker sitt ledarskap i klassrummet samt bli tryggare i sin roll i mötet med störande 

elever. Likheterna jag finner mellan skolorna är att precis som Kristina i Dahlsskolan som har 

en önskan av stöd i arbetslaget, så betonar även Leá och Jakob på Bergsskolan betydelsen av 

ett nära samarbete i arbetslaget, då det är viktigt att lärare ställer upp för varandra vid behov.  

I min studie om lärares ledarskap och strategier när det gäller att hantera störande elever i den 

svenska skolan, har riktat sig till sex lärare inom två utvalda skolor. Därför kan man inte ge-

neralisera och säga att alla lärare hanterar störande elever på ett likartat sätt i alla skolor. Detta 

är en fördjupande studie som skall ge en bredare uppfattning om vilka strategier lärare använ-

der för att lösa problem. Denna undersökning har lett mig till nya tankar och frågor. En aspekt 

som vore oerhört intressant att studera skulle vara att intervjua elever om deras upplevelser 
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kring dessa frågor. Detta med fokusgrupper som metod. Vidare vore det intressant att studera 

likheter och skillnader ur ett genusperspektiv utifrån dessa frågeställningar.  
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