
 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

Självständigt arbete 1 för grundlärare Fk-3 och 4-6, 15 hp 

VT18 

Lärares hantering av olämpliga 
elevbeteenden i klassrummet 
 

En komparativ studie mellan rutinerade 
och nyutexaminerade lärare 

Victor Andersson och Maria Berglund 

Handledare:  Viktor Englund 

Examinator:   Cecilia Kilhamn  



 2 

Sammanfattning 

I denna studie undersöker vi hur verksamma lärare resonerar om ledarskap, med fokus på 

hantering av olämpliga elevbeteenden i klassrummet, samt om detta resonemang skiljer sig 

beroende på lärarens erfarenhet. Bakgrunden till vårt intresse för detta var både den aktiva 

debatten i media om bristen på ordning och reda i skolan samt det material i TV och radio som vi 

tagit del av vilket visar på att många nyutexaminerade lärare upplever stora problem med 

ledarskapet i klassrummet. Vår teoretiska utgångspunkt utgår från en modell där det finns två 

olika grundinställningar till hantering av olämpliga beteenden hos nyutexaminerade lärare och att 

detta påverkar lärarnas förmåga att hantera detta. Den ena inställningen bygger på att det finns 

tydliga metoder för hur detta bör hanteras medan den andra utgår ifrån att alla situationer är 

unika och komplexa. Studien har genomförts genom intervjuer med sex olika lärare varav tre är 

nya i yrket medan övriga tre har cirka 20 års erfarenhet. Detta urval använder vi oss av för att se 

om resonemangen skiljer sig beroende på erfarenhet hos lärarna. 

 
Resultatet från studien visar att det finns stora skillnader mellan respondenternas resonemang 

beträffande dessa frågor. Både mellan enskilda individer men vi fann främst en tydlig skillnad i 

inställning vilket kan kopplas till deras erfarenhet som lärare. Vi fann att rutinerade lärare i 

betydligt högre utsträckning arbetar förebyggande genom att skapa relationer till varje enskild 

elev och därmed både kunde förebygga problem men också hade förmågan att hantera varje 

individ utifrån dess förutsättningar. Detta ledde både till färre men också mindre problem. De 

nyutexaminerade, vilka upplevde betydligt fler problem med olämpliga beteenden, utgick i större 

utsträckning från att den bästa lösningen är att vara auktoritär och att hantera gruppen som 

helhet. En intressant aspekt är att samtliga respondenter nämner att de inte anser att de fått några 

användbara verktyg på sin ledarskapskurs under utbildningen.   

 

Vi kan alltså konstatera att rutin är det som hjälpt dessa lärare att bli bättre ledare i klassrummen 

men också att det finns utrymme för utveckling av ledarskapskursen för att på så sätt ge 

nyutexaminerade lärare en bättre bas att stå på när de kommer ut i yrkeslivet. 

 

Nyckelord: klassrummsledarskap, olämpliga elevbeteenden, naturvetenskapligamodellen, dilemmamodellen.  
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1 Inledning 

För tre år sedan tog vi steget att börja studera till grundlärare med inriktning mot årskurserna 4-6. 

Vi har båda arbetslivserfarenhet sedan tidigare, både från skolans värld och det privata 

näringslivet, men ville ta det stora steget in i den hett debatterade skolvärlden. Debatten runt 

skolan går lika varm idag som den gjorde då och har gjort i alla tider. Som så ofta handlar 

debatten i media framförallt om ordning och reda i skolan och om lärarnas ledarskap, eller brist 

på ledarskap, och om hur det påverkar ordning och därmed elevernas lärande (Ulla Hamilton, 

Dagens Samhälle 7 juli 2016; Fredrik Wallin, Skolvärlden 3 april 2017). Detta är också frågor som 

diskuteras flitigt inom politiken och ser ut att åter bli en av de viktigaste frågorna vid höstens 

kommande val (Emma Köster, Skolvärlden, 2 februari 2018). En anledning till den heta debatten 

är troligen att alla någon gång varit en del av skolans värld och har sin egen erfarenhet och 

därmed uppfattning om hur den fungerar, antingen som elev, förälder eller genom andra 

kontakter med skolan. I och med det har många en åsikt om hur skolan fungerar eller kanske 

snarare hur den fungerade då (anonym lärare, Östersunds Posten 10 juni 2016). Mycket skrivs 

och sägs som sagt i media, men många av de lärare som vi kommit i kontakt med innan 

utbildningen, när vi varit på verksamhetsförlagd utbildning eller vikarierat som lärare, känner inte 

alls igen den bild som målas upp i media och inom politiken när det gäller bristen på ledarskap. 

Samtidigt finns det många som vittnar om problem med ledarskap, framförallt för 

nyutexaminerade lärare, men även bland lärare som valt att lämna yrket. Genom vår tidigare 

erfarenhet vet vi hur viktigt ledarskap är, både genom arbete inom idrotten och ledningsgrupper i 

det privata näringslivet, därför har frågor kring ledarskap i skolans värld väckts hos oss. En 

googling på ordet leadership visade sig ge ungefär 215 miljoner träffar vilket kan ses som en 

indikation på hur viktigt ämnet är, inom alla verksamheter.  

 

Med detta i beaktande blev vi intresserade av att försöka identifiera vad det är som nya lärare 

upplever att de saknar i sitt ledarskap. Vi bestämde oss därför för att vi ville studera om, och i så 

fall hur, ledarskapet skiljer sig mellan nyutexaminerade lärare och mer erfarna lärare för att 

försöka få mer kunskap om vilka faktorer som kan hjälpa framtida nyutexaminerade lärare att 

snabbare bli goda ledare i klassrummet. 
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2 Bakgrund 

Ledarskap i skolans värld handlar till stor del om att framgångsrikt hantera elevers olika 

beteenden och då framförallt olämpliga sådana. Därför har vi valt att fokusera på just olämpliga 

elevbeteenden då det ofta ses som huvudanledningen till störningar av ordningen i klassrummen. 

I följande kapitel kommer vi först och främst definiera vad vi menar med olämpliga beteenden då 

det finns många olika definitioner inom forskningen. Därefter kommer vi ge en överskådlig bild 

beträffande den rådande samhällsdebatten om ledarskap och olämpliga klassrumsbeteenden för 

att sedan ge en kortfattad historisk tillbakablick. Avslutningsvis kommer vi att gå igenom vad 

rådande styrdokument säger i det berörda ämnet. Den litteratur som ligger till grund för detta är 

utvald med hänsyn till vårt syfte och våra frågeställningar.  

 

2.1 Definition av olämpliga beteenden 

Alla har på ett eller annat sätt varit i kontakt med skolans värld, alla kan nog också erinra sig om 

att man då och då har stött på individer som uppvisar ett beteende som på något sätt stör eller tar 

fokus från undervisningen. Detta är något som de flesta kan relatera till men också en verklighet 

som läraren måste hantera i sitt vardagliga arbete och ta i beaktande vid planering av lektionerna. 

Fenomenet benämns olika beroende på litteratur och forskare, man stöter bland annat på 

begreppen störningar, problembeteenden eller olämpliga beteenden. Det alla dessa begrepp har 

gemensamt är att dessa beteenden, oavsett vad man väljer att kalla dem, tar tid från skolans 

huvuduppdrag - att utbilda eleverna. Christer Stensmo (2008) benämner det som att 

problembeteenden är störningar som tar tid från att utbilda och lära eleverna faktabaserade 

kunskaper. Då forskare definierar dessa begrepp olika, har vi försökt att genomgående hålla oss 

öppna för alternativa tolkningar och inte styras av en enskild tolkning. Vi har istället lämnat det 

till respondenterna att svara på vilket redovisas i kapitel 9.  

2.2 Samhällsperspektiv  

Ledarskap är något som diskuterats genom alla tider. I en artikel i Skolvärlden (Emma Olsson, 3 

september, 2017) tas problemet upp och man refererar till en norsk studie. Här nämns också att 

det saknas konkreta studier om detta i Sverige. Den artikeln, i kombination med våra tidigare 

erfarenheter samt våra studier, blev ingången för oss och vi har därefter letat efter och tagit del av 

mer material inom ämnet. Vikten av ett väl fungerande ledarskap har poängterats vid flertalet 
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tillfällen under utbildningen, framförallt under ledarskapskursen. Då betonades till exempel John 

Hatties (2012) faktorer för framgångsrikt lärande där läraren och dess ledarskap anses vara en av 

de mest avgörande parametrarna för elevers lärande. Trots att detta poängterats under 

utbildningen och att lärarstudenter läser en kurs om ledarskap visar det sig att väldigt många 

blivande och nyutexaminerade lärare känner sig väldigt osäkra när det gäller detta vilket bland 

annat belyses i UR:s program Skolministeriet från den 2 mars 2018 där flera blivande lärare 

intervjuas om just sin osäkerhet kring ledarskap. Även Lärlabbet student tar upp frågan i sin serie 

om fyra avsnitt där man både behandlar ledarskapet i stort och går in mer på detaljer. Vissa nya 

lärare vittnar om att de fick en chock, och ofta upplevde sig själva som misslyckade, när de mötte 

verkligheten vilken inte alls stämde överens med den bild de fått under utbildningen. De nämnde 

också att de stötte på elever på vilka lärobokens teorier inte fungerade. Även rutinerade lärare 

som vi mött poängterar att man under deras utbildning fokuserat på idealbilden av en klass där 

det inte fanns några problem om man som lärare bara gjorde rätt och skapade positiva relationer 

till varje enskild individ. 

 

Den svenska skolan är under ständig diskussion och granskning om inte av andra myndigheter så 

av politiker, debattörer, tyckare och lekmän. Gång på gång riktas det kritik mot hur skolan styrs 

och hur den bara blir sämre. Inte minst i samband med att de så kallade PISA resultaten 

(Programme for International Student Assassement) presenteras där Sverige fortfarande anses 

ligga på en alltför låg nivå i förhållande till övriga länder. Denna samhällssyn på skolan som växer 

fram är alarmerande. Barbara Grundström som är grundare av IES (Internationella Engelska 

Skolan) skriver i ett debattinlägg i Dagens Samhälle den 23 april 2015 att  

“Bristen på ordning och arbetsfokus i skolan är ett uttryck för dåligt ledarskap och en 
huvuduppgift för den nya Skolkommissionen att ta itu med”.  

Detta och andra debattinlägg i samma forum lyfter fram lärarens bristande 

ledarskapskompetenser som den främsta och största faktorn till varför svenska klassrum tycks 

sakna arbetsro. Men även elever med en beteendeproblematik tycks vara ett återkommande 

debatterat ämne då många upplever att dessa också tar tid från lärarens huvuduppgift - att 

undervisa.  

 

Utifrån denna världsbild som målas upp av debattörer och andra blir det än mer intressant att 

undersöka vilka teorier och metoder lärare kan använda sig av för att förhindra och förebygga 

dessa problembeteenden som stör undervisningen, skapar oordning och kaos och tar tid från 
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skolans uppdrag. Men det är också av största intresse att ta del av de yrkesverksamma och få höra 

mer om deras bild och hur teorier och metoder implementeras i skolans värld. 

2.3 Historisk bakgrund 

Att elever uppvisar vad man inom skolans värld ofta kallar för olämpliga beteenden är inget nytt 

fenomen. I Folkskolans disciplinmedel m.m som utgår från Statens disciplinutredning från 1947 (1950, s. 

29) framkom det att lärarna ansåg att de mest störande beteenden i klassrummen utifrån frekvens 

var störande prat vilket i sin tur ledde till dålig arbetsro. Det näst mest störande beteendet var att 

eleverna kommer försent till lektionen. Andra förekommande beteenden som lärarna på 50-talet 

upplevde som störande var bland annat nonchalans och att de ej hade rätt material med sig till 

lektionerna (ibid). Synen på klassrumsledarskap har dock förändrats från 50-talets Sverige till där 

vi är idag liksom åsikterna om vilka som är de mest framgångsrika metoderna för att uppnå ett 

tillåtande och tryggt klassrumsklimat med hög arbetsdisciplin. Men även om man idag har nya 

metoder och strategier kan man fråga sig huruvida olämpliga elevbeteenden har förändrats. 

Samuelsson (2017) visar i sin forskning att det som lärare upplevde som mest störande i en 

mellanstadieklass i Sverige år 2013 är otillåtet prat och sysslolöshet alltså nästan exakt samma 

olämpliga elevbeteenden som för 60 år sedan. Man skulle genom det lätt kunna dra slutsatsen att 

ingenting har förändrats men så är det naturligtvis inte. Som en parentes kan nämnas att aga i 

skolan var tillåtet fram till 1958, och ännu längre tillbaka till viss del påbjudet. Aga i hemmet 

förbjöds först 1979 i Sverige. I många andra länder är skolaga liksom aga i hemmet/av 

vårdnadshavare fortfarande tillåtet. I dagens Sverige ser vi dock helt annorlunda på eventuella 

konsekvenser av otillåtet beteende i klassrummet och tur är väl det. Den amerikanske forskaren 

Jere Brophy (2006) tar till exempel upp viktiga förändringar i synen hos studenter när det gäller 

tankarna på ledarskap i klassrummet. En aspekt som han tar upp är förändringen till prevention 

istället för reaktion vilket han kallar before-the-fact-prevention vilket till stor del handlar om att 

skapa ett positivt klassrumsklimat genom goda relationer mellan lärare och elev istället för after-

the-fact-discipline vilket precis som det låter handlar om disciplinära åtgärder efter att problem 

uppstått. Brophy (2006) poängterar även två andra viktiga skillnader i dagens syn på ledarskap 

såsom hur lärarens ledarskap i klassrummet samverkar med planen för instruktioner för att göra 

lärandet och utveckling möjligt för eleverna liksom att lärare idag är mer intresserade av hur 

elevers lärande är relaterat till olika instruktioner, aktiviteter och roller samt hur läraren bäst kan 

förbereda eleverna för lärandet. 
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2.4 Styrdokument – LGR 11 

Den senaste läroplanen för grundskolan, ofta kallad Lgr 11, tydliggör vilka värden som ska 

genomsyra den svenska skolan. Redan i inledningen nämns att den svenska skolan vilar på en 

demokratisk grund och ska bidra till varje enskild elevs utveckling. Skolans huvuduppgift är att 

fostra och forma eleverna till att bli aktiva demokratiska medborgare som kan vara med och 

påverka samhället. Under rubriken en likvärdig utbildning lyfter läroplanen fram att 

undervisningen skall anpassas till varje enskild individs förutsättningar och behov samt att skolan 

har ett särskilt ansvar för de elever som av någon anledning har svårt att nå kunskapsmålen 

(Skolverket, 2017). Där står vidare att ”Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för 

barnens fostran och utveckling. Här framhålls också att lärarens roll är att samarbeta med 

hemmen i elevernas fostran och även att klargöra skolans normer och regler vilka ska ligga som 

en grund för arbetet och för samarbetet (ibid). Arbetet måste därför ske i samarbete med 

hemmen. Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande 

för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället.” (ibid). Med tanke på 

ovanstående kan man konstatera att Skolverket lägger stor vikt vid att skolan ska bistå hemmet 

när det gäller elevernas fostran och att lärarna därigenom har ett ansvar för detta.  

 

I Skolverkets Juridisk vägledning (2018) vilken baseras på skollagen, framgår att alla elever har rätt 

till studiero samt att lärare och rektor har rätt att ta till disciplinära åtgärder i form av utvisning ur 

klassrummet, kvarsittning, omhändertagande av egendom samt omflyttning och i värsta falla 

avstängning i de fall då elever väljer att inte samverka för att uppnå studiero (ibid). Dessa åtgärder 

är inte önskvärda men finns att tillgå vid allvarliga problem med ordningen. Man kan därmed 

konstatera att ett stort ansvar vilar på läraren, och därmed dess ledarskap, för att se till att 

elevernas rätt till studiero tillgodoses. 
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3 Forskningsöversikt 

 

3.1 Olämpliga beteenden - Problembeteenden 

Christer Stensmo (2000) lyfter i sin forskning fram två typer av beteenden som kan störa 

undervisningen negativt, dessa två benämner han som aktivt avvikande och passivt avvikande. 

Aktivt avvikande beteenden handlar om otillåtet prat eller när elever stör genom buller, gyckel 

och clowneri, enkelt sagt elever som på något sätt stör undervisningen och samtidigt arbetsron 

för övriga elever i klassen. Det andra benämner han som passivt avvikande beteenden vilket 

innefattar elever som dagdrömmer eller vägrar att delta i gemensamma aktiviteter. Detta är två 

typer av beteenden som han ger epitetet “olämpliga beteenden” i och med att dessa tar tid från 

skolans huvuduppgift, att utbilda och lära eleverna (ibid).  

 
Terje Ogden (2012) beskriver problembeteenden som en gärning där individen utmanar 

tryggheten eller bryter mot de normer och regler som finns för beteenden i klassrummet. Han 

menar också att risken för allvarligare beteendeproblem sker i korridorer, omklädningsrum eller 

ute på skolgården än vad det gör i klassrummet. Dessutom skriver han att dessa 

problembeteenden kan ses som en elevfärdighet då somliga elever, redan från tidig ålder, lär sig 

att dölja handlingar som inte anses lämpliga i en klassrumskontext (ibid). 

 

I sin bok Lärandets ordning och reda tar den svenska forskaren Marcus Samuelsson (2017) upp flera 

olika typer av beteenden som lärare vid olika tidpunkter och i olika årskurser har ansett vara de 

mest vanligt förekommande besvärande elevbeteendena. I årskurserna 4-6 kommer bland annat 

beteenden som klassificerats som otillåtet prat, sysslolöshet, olydnad, verbala skymfningar och att 

hindra andra elever upp (ibid). Man kan se vissa skillnader mellan år och årskurser men i 

grundskolan anses otillåtet prat som det främsta störningsmomentet vid alla tillfällen som 

studerats. Samuelsson visar också på att lärare väljer att bemöta olämpliga beteenden på olika sätt 

beroende på elevernas ålder där han menar att lärarna tenderar att använda mer förstärkning av 

positiva beteenden, i det här fallet kallat beröm, i lägre åldrar för att i högre åldrar mer använda 

korrigeringar (ibid).  

Anledningen till att elever uppvisar ett olämpligt beteende som stör undervisningen kan vara 

många, Stensmo (2008, s.10-11) listar sju olika orsaker i sin bok Ledarskap i klassrummet:  
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Eleverna: problemet är hos eleven som en emotionell störning; denna “störning” har sin 
grund antingen i neurobiologiska orsaker (ex. ADHD) eller psykologiska (ex. ångest).  
 
Familjen: Vårdnadshavarna klarar inte av att ta hand om barnet/barnen då de själva mår 
dåligt och brister i sin uppgift att fostra sitt barn.  

Ungdomskultur: Handlar om att eleverna/ungdomarna vill sätta sig upp mot auktoriteten, i 
detta fall lärarna och skolan.  

Samhällskris: Då den sociala övervakningen har upphört medför det att samhället och dess 
strukturer löses upp.  

Resursbrist: Det olämpliga beteenden som uppvisas beror på bristande resurser i skolan, så 
som låg lärartäthet, slitna lokaler, brist på elevvårdspersonal etc.  

Skolning: skolans dolda läroplan sorterar och disciplinerar eleverna: störningen är ett sätta 
att kämpa mot denna sortering. 

Lärarna: Störning beror på lärarens undermåliga undervisning, då lärarna är oförberedda, 
omotiverade och saknar karisma.  

Utifrån dessa förklaringsfaktorer är det rimligt att anta att det oftast finns ett samspel mellan dem, 

det vill säga att det är flera faktorer som tillsammans utgör grunden till varför dessa 

problembeteenden eller störningar uppstår. Läraren har inte makten inom alla dessa sju faktorer 

men hen har dock makten över vissa av faktorerna såsom sitt eget beteende, sin undervisning och 

att den ska stimulera och intressera eleverna men också över att själv tillskansa sig vad som krävs 

för att vara en duktig lärare och hur man kan utveckla sitt pedagogiska ledarskap. 

 

3.2 Ledarskap i klassrummet  

Ledarskap är precis som ovan nämnda problembeteenden ett mångfacetterat begrepp. Begreppet 

ledarskap sträcker sig över flera olika sektorer och får således olika definitioner beroende på 

vilken sektor man rör sig i. Även inom skolan saknas en entydig definition av vad ledarskap 

innebär. De olika synsätten på ledarskap i klassrummet som åberopas är bland annat det som 

beskrivs i Learning and Instruction (Kunter, Bumert & Köller, 2007). Deras definition av ledarskap i 

klassrummet kan förklaras som det läraren gör för att upprätthålla god ordning och skapa 

effektiva lektioner där eleverna är produktiva. Ett annat synsätt på ledarskap lyfts fram av 

Stensmo (2000), han skriver att ledarskapet i klassrummet handlar om hur läraren leder, 

strukturerar och kontrollerar undervisningen så att den kan pågå obehindrat. Utöver att 

strukturera undervisningen handlar ledarskapet även om hur man hanterar frågor rörande 

disciplin, ordning och elevomsorg (Stensmo, 2000). Utifrån dessa definitioner kan vi urskilja det 
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som att lärarens ledarskap i klassrummet handlar om att skapa och upprätthålla en miljö som är 

tillåtande och där eleverna kan lära sig både faktabaserade kunskaper men också det sociala 

samspelet som krävs i skolan.  Ledarskapet innefattar även eventuella verktyg för att kunna skapa 

ordning och reda för att dessa fundamentala processer ska kunna ta sin början hos eleven. 

Ledarskap i klassrummet innefattas alltså av många olika aspekter men denna studie fokuserar på 

en aspekt,  hantering av olämpliga elevbeteenden i klassrummet.  

 

 

3.3 Lågaffektivt bemötande 

En metod som vuxit fram på senare år när det gäller hur man som lärare kan bemöta elever med 

olämpliga beteenden är lågaffektivt bemötande. Detta är en metod som bland annat psykologen 

Bo Hejlskov Elvén (2016) förordar, han menar att beteenden smittar av sig på andra. Han 

exemplifierar med exemplet när någon ler mot dig, då speglas detta beteende i hjärnan och du ler 

tillbaka. På samma sätt agerar man när en annan person är arg, då speglas dessa beteenden i vår 

hjärna och vi imiterar det beteende som uppvisas och i detta fall blir den andre personen arg 

tillbaka. Vidare utvecklar Hejlskov Elvén vikten av att ha förståelse för människor och besitta 

utvecklade färdigheter för att kunna hantera och distansera sig från andras känslor. Han påpekar 

också att man som ledare i ett klassrum måste vara medveten om hur man använder sitt 

kroppsspråk, sin röst och var man placerar sig och vad dessa val sänder för signaler till eleverna. 

För att utveckla detta förhållningssätt ger Hejlskov Elvén exempel på fyra olika lågaffektiva 

metoder som lärare kan använda sig utav när en elev är i affekt (ibid, ss39-40: 

 
Ögonkontakt: Kräv inte kontakt med ögonen och ha endast korta sekvenser av 
ögonkontakt, aldrig längre än tre sekunder.  

Öka distansen: Ta ett steg bakåt i en krav- eller en konfliktfylld situation. Avståndet 
reducerar stressen.  

Avled uppmärksamheten: Försök att flytta elevens fokus istället för att trappa upp och nå en 
konfrontation.  

Slappna av: Lugna ner en situation genom att sitta ner eller luta dig mot en vägg. Berör 
aldrig någon som ska lugnas ner om du själv har spända muskler.  

 

Avslutningsvis poängteras att läraren genom en ökad medvetenhet kring dessa metoder kan 

minska risken för att hamna i konflikt med elever (Hejlskov Elvén, 2016). 



 13 

 

 

3.4 Relationell pedagogik 

På senare år har ett nytt forskningsfält växt fram inom den pedagogiska sfären, den relationella 

pedagogiken. Många forskare framhåller vikten av att skapa en god relation mellan elev och lärare 

för att upprätthålla ett gott klassrumsklimat. En av dem som har studerat relationer mellan elev 

och lärare och hur detta samspel påverkar klassrumsklimatet är Jonas Aspelin (2001). Han skriver 

bland annat i en artikel (Aspelin, 2001) om hur skolan har gått från att enbart varit 

uppgiftsorienterad där fokusen har legat på att eleverna ska prestera och uppnå kunskapsmålen 

på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt. Enligt Aspelin ses denna typ av institut 

som kall och robotaktig, han beskriver det som att skolan är “en gigantisk administrativ apparat – 

repressiv, intolerant och kylig – där elever och skolpersonal mer ses som statiska funktioner än 

som levande människor” (ibid). På senare tid har dock den svenska skolan rört sig mot en mer 

relationsorienterad inriktning denna typ av inriktning vilket enligt Aspelin blir mer som en social 

samvaro. Som Aspelin beskriver blir denna typ av inriktning en tydlig strävan efter “social 

samvaro, gemenskap och trivsel i grupp” (ibid). Han menar också att skolans förändring mot en 

mer relationsorienterad syn är gynnsam för eleven istället för den mer gammalmodiga och statiskt 

resultatinriktade synen (ibid). Trots denna positiva inställning till förändringen betonar han att 

synen på relationer i undervisningen inte är helt problemfri och lyfter fram två olika synsätt på 

relationer, det instrumentella samt det interaktionistiska synsättet.  

 

Aspelin (2001) skriver att det instrumentella synsättet är något som ofta framhävs i styrdokument 

där man ser läraren som en aktör som medvetet tränar eleverna i att skapa relationer. Vidare 

skriver han att detta synsätt på relationer blir något statiskt där läraren förhåller sig till 

relationsskapande likt en hantverkare där tankar, känslor och beteenden blir till verktyg i arbete 

med relationsskapandet. Relationsskapandet och det sociala samspelet mellan individer blir med 

detta synsätt en tillverkning och ses inte som ett samspel mellan individer. Han menar att med 

detta sätt att resonera blir relationer objekt som enstaka personer kan styra över (ibid). Det 

interaktionistiska synsättet ser på relationer som något som bildas i samspelet mellan individer. 

Aspelin (2001) skriver att: ”Utgångspunkten för en pedagogisk diskurs om relationer i 

undervisningen tas inte i den enskilde individens, lärarens, målmedvetna handlande utan i det 

mellanmänskliga skeende som både läraren och eleverna stundligen framträder i.”   
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Således menar Aspelin (2001) att relationer inte kan vara förutbestämda, det är inget statiskt, inget 

objekt. Relationer uppstår utifrån detta synsätt i interaktionen mellan människor och man kan 

inte vara helt säker på vilken konsekvens ett visst beteende, handling eller intention kommer att 

leda till. Då läraren och eleverna konstant är i en social samvaro och interagerar med varandra, 

men också med sin inre dialog, blir det i denna process som relationer skapas, förändras och 

förstörs (ibid). 

 

Annika Lilja (2013) har i sin avhandling Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev genom 

observationer och intervjuer av och med lärare studerat hur lärare bygger och upprätthåller 

förtroendefulla relationer till sina elever i klassrummet. I sitt resultat presenterar hon fyra olika 

dimensioner av förtroendefulla relationer som har framträtt under studien. Dessa innebär att 

lärare bryr sig om sina elever, sätter gränser, lyssnar på sina elever men också att lärare kan möta 

upp elevers motstånd. Hennes studie ger läsaren en större insikt i vad förtroendefulla relationer 

handlar om och vad dessa kan innebära för arbetet i skolan. Om lärare och elev har tilltro till 

varandra kan samspel ske på det sätt som är bäst för individen både på kort och lång sikt. 

Avslutningsvis visar hennes forskning på att denna typ av relation är av stor vikt för att skapa 

tillfällen där elever ska kunna tillskansa sig kunskap och tro på sig själva.  
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Som nämnts tidigare är Marcus Samuelsson en erkänd och viktig forskare i Sverige när det gäller 

ledarskap i klassrummet. Marcus har tillsammans med Gunnel Colnerud, båda aktiva vid 

Linköpings Universitet, studerat lärarstudenters syn på ledarskap och redovisat sin forskning 

bland annat genom artikeln Teaching for tomorrow today (Samuelsson & Colnerud, 2015). De menar 

att de i sina studier har funnit två olika strategier hos blivande lärare när det gäller ledarskap i 

klassrummet samt att dessa strategier påverkar den blivande lärarens förutsättningar för att kunna 

hantera situationer såsom elever med oönskat beteende. Dessa två olika strategier baseras på 

imaginär säkerhet eller identifierad osäkerhet vilket forskarna valt att kalla “ledarskap enligt den 

naturvetenskapliga kunskapsmodellen” respektive “ledarskap enligt dilemmamodellen” (ibid). Vi 

har valt att utgå ifrån deras tankar vid genomförandet av vår studie med anledning av att den är 

aktuell och knyter an till de problem som upplevs av många nyutexaminerade. Nedan redogörs 

för skillnaden när det gäller dessa kunskapsmodeller. 

 

4.1 Ledarskap enligt den naturvetenskapliga kunskapsmodellen 

Den naturvetenskapliga kunskapsmodellen har som utgångspunkt att det finns vetenskapliga 

lagar som är så pass säkra att man bör följa dem i enlighet med idén om evidensbaserad kunskap. 

Det innebär att man utgår ifrån att det finns idealiska ledarskapsstrategier och att lärare bör 

anpassa sig till dessa (Samuelsson & Colnerud, 2015). De studenter som föredrog den 

naturvetenskapliga kunskapsmodellen räknade upp ett antal önskvärda färdigheter och förmågor 

som blivande lärare behöver utveckla. Vissa av dessa förmågor hade vetenskapligt stöd medan 

andra färdigheter, utan vetenskapligt stöd, ändå omtalades som säkra och nödvändiga. Denna 

modell innebär att studenten har accepterat att forskningen funnit att särskilda strategier bör 

användas för att nå ett gott ledarskap i klassrummet. Visserligen finns empiriska belägg för att 

vissa strategier är mer framgångsrika än andra, men det gäller knappas i varje enskilt fall vilket 

troligen leder till att studenten senare i sin yrkesutövning kommer att erfara att rätt strategi ej är 

framgångsrik i varje enskild situation (Samuelsson & Colnerud, 2015). Forskarna anser att de 

studenter som anammar den naturvetenskapliga modellen riskerar att upptäcka de begränsningar 

som denna modell ger när man ställs inför komplicerade situationer i klassrummet där de ofta 

tvingas att improvisera (Samuelsson & Colnerud, 2015). 
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4.2  Ledarskap enligt dilemmamodellen 

De studenter som i studien anses ansluta sig till dilemmamodellen har en mindre konkret syn på 

vad rätt sorts ledarskap i klassrummet innebär. De utgår snarare från att läraren behöver hitta en 

balans mellan två positioner som beror på kontext och situation. Detta innebär att 

dilemmamodellen inte utgår ifrån att det finns vetenskapliga belägg för hur man ska handla utan 

lämnar detta öppet för lärarens bedömning i det enskilda fallet. Forskarna har identifierat fem 

olika typer av dilemman som studenterna upplever (Samuelsson & Colnerud, 2015, ss. 316-319): 

 

Auktoritet, distans och pondus kontra att vara personlig: Studenterna resonerade om 
balansen mellan auktoritet som ett nödvändigt inslag samtidigt som man genom att visa 
sin personliga sida kan få eleverna att följa läraren. Avståndet bör inte vara så stort att det 
skadar relationen mellan lärare och elever. 

Skapa relationer kontra inte för djupt, inte alltför privat: Dilemmat handlar om balansen 
mellan en nära relation men utan att bli privat för att skapa ett socialt och tryggt klimat i 
klassrummet för både lärare och elever. 

Att se elever som individer kontra att leda ett kollektiv: Balansen mellan att läraren måste 
leda ett kollektiv för att hålla ihop klassen samtidigt som alla elever ska känna sig sedda 
som individer. 

Väl förberedd kontra flexibel: Dilemmat behandlar balansen mellan att vara väl 
förberedd, strukturerad och tydlig men samtidigt flexibel i sitt ledarskap.  

Kunskapsmål kontra demokratiska mål: Studenterna ansåg också att valet mellan 
kunskapsmål och demokratiska mål framstod som ett dilemma. 

 

De studenter som baserar sin strategi på dilemmamodellen är enligt forskarna troligen bättre 

förberedda på den komplexitet som ledarskap i klassrum innebär och införstådda med att de 

kommer att behöva ta viktiga beslut på egen hand, ofta utan möjlighet till eftertanke. Därmed 

kommer dessa studenter att vara bättre förberedda för den verklighet de möter som verksamma 

lärare (Samuelsson & Colnerud, 2015). 
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5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns skillnader mellan hur de intervjuade 

lärarna, utifrån sin erfarenhet, resonerar kring hur de hanterar beteenden som bedöms som 

olämpliga i klassrummet. 

 

Frågeställningar: 

1. Finns det skillnader mellan vilka olämpliga beteenden som de nyutexaminerade respektive 

rutinerade lärarna i studien väljer att hantera i klassrummet? 

2. Finns det skillnader mellan hur de nyutexaminerade respektive rutinerade lärarna i studien 

hanterar olämpliga beteenden i klassrummet? 
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6 Didaktisk relevans  

Enligt Skollagen (Skolverket, 2017) ska alla elever ges den ledning och stimulans som de behöver 

i sitt lärande och sin personliga utveckling för att utifrån sina förutsättningar utvecklas så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål. Därutöver ska elever som lätt når de lägre kunskapskraven 

ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. För att tillgodose de 

krav som ställs i skollagen är det viktigt att lärare tar hänsyn till de didaktiska frågorna och 

planerar sin undervisning utifrån detta: 

 

 Vem ska lära sig? 

 

 Vad ska hen lära sig? 

 

 Hur ska hen lära sig? 

 

 Varför ska hen lära sig? 

 

På frågan hur eleven ska lära sig är ledarskapet extra intressant då detta bland annat innefattar 

lärmiljön. Ledarskapet, och i förlängningen enskilda elevers eventuella olämpliga beteende, 

påverkar elevers förutsättningar för lärande. Med detta sagt anser vi att det är av stor didaktisk 

relevans att lära sig mer om lärares ledarskap och förmåga att hantera olämpliga beteenden hos 

elever i klassrummet. 
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7 Metod 

I följande kapitel presenteras den metod som som valts för studien. Vidare redogörs för vad 

metoden innebär, varför vi anser att den är lämplig men också vilka begränsningar den har. Här 

beskrivs också hur studien är genomförd samt hur urvalet av respondenterna har gått till. 

Avlutningsvis beskrivs också den hänsyn vi tagit i beaktande beträffande forskningsetiska 

aspekter.  

 

7.1 Insamlingsmetod 

Jan Trost (2005) beskriver i sin bok Kvalitativa intervjuer hur man med hjälp av intervjuer kan  

krypa bakom de vanliga korta svaren och istället få tillgång till ett mer komplext material där 

respondenterna delar med sig av sina tankar och idéer. Detta bekräfats av Johansson och Svedner 

(2010) vilka nämner att syftet med kvalitativa intervjuer är att få så stor tillgång som möjligt till 

utförlig information att använda vid analys av resultaten. Enligt författarna till Metodpraktikan 

(Esaiasson m.fl., 2012) öppnar intervjuer också upp för mer oväntade och därmed berikande 

svar. Målsättningen med kvalitativa metoder är att förstå människors sätt att resonera och tänka 

utifrån sina erfarenheter (Trost, 2005). De intervjuer som genomfördes i studien var 

strukturerade men med lägre grad av standardisering vilket i vissa sammanhang kallas 

semistrukturerade intervjuer. Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide med hjälp av 

Trosts åsikter om standardisering och strukturering. Med standardisering menar Trost huruvida 

frågorna och situationerna är liknande för alla som intervjuas och kan bedömas utifrån låg 

standardisering respektive hög standardisering. Intervjuguiden har förhållandevis låg grad av 

standardisering då tanken är att respondenten till stor del styr ordning på frågorna under 

samtalets gång. Med strukturering menas bland annat om svarsmöjligheterna är öppna eller om 

det är låsta svarsalternativ.  Då vitsen med intervjuer är att få så mångfacetterade svar som möjligt 

valdes helt öppna alternativ. Detta innebär att vår undersökning har låg grad av struktur vilket av 

Trost (2005) anses som positivt.  

 

Målet med intervjufrågorna var inte att de skulle tas i en tydlig ordning utan att de skulle vara 

enkla och tydliga för respondenten men även fungera som en hjälp för att hålla samtalet inom 

ramarna och säkerställa svar på frågeställningarna (Trost, 2005). För att testa frågor och 
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intervjuguid gjordes en provintervju med en rutinerad lärare som en av oss känner sedan tidigare 

vilket Trost framhåller som positivt såvida intervjun inte ingår i det egentliga datamaterialet 

(Trost, 2005). De lärare som ingick i studien hade inte fått möjlighet att ta del av frågorna innan 

intervjun, detta för att minimera risken för väl förberedda och anpassade svar. Viktigt att beakta 

är att resultatet från en så pass liten kvalitativ studie som denna inte går att generalisera på hela 

lärarkåren utan möjligen kan visa på vissa mönster hos lärare när det gäller hantering av olämpliga 

beteenden i klassrummet (bilaga 1).  

 

7.2 Metodavgränsningar 

En kvalitativ undersökning är lämplig för att ta del av respondenternas sätt att resonera samt hur 

hen tänker om sitt eget handlande. Metoden har dock sina begränsningar genom att man inte tar 

del av respondentens faktiska handlande. Utifrån detta resonemang innebär dessa intervjuer en 

möjlighet att undersöka hur de intervjuade lärarna säger att de handlar, inte hur de i praktiken 

gör. Intervjuer avslöjar dock respondenternas synsätt, normer, ideal och uppfattningar inom 

ämnet. En respondent kan vid en intervju, medvetet eller omedvetet, förvränga sanningen vilket 

intervjuaren inte har någon möjlighet att kontrollera. Risken för detta minskar dock betydligt i 

och med att respondenterna är medvetna om att deras svar redovisas anonym. Under andra 

förutsättningar hade vi kompletterat intervjuerna med observationer i klassrummen. Vi insåg 

dessvärre att vi var tvungna att välja bort detta med tanke både på de vidare samtycke och 

tillstånd som skulle krävas vilket skulle ta tid, samt den tid som skulle behövas för själva 

observationerna och analyserna av dessa. Vi har också valt att avgränsa oss till olämpliga 

beteenden som sker i klassrummet och väljer därför bort andra typer av olämpliga beteenden eller 

situationer utanför klassrummet vilka ändå hanteras av läraren. Med anledning av ovanstående 

avgränsningar har vi valt att formulerar vårt syfte och våra frågeställningar utifrån att vi söker mer 

kunskap om hur lärare resonerar kring sitt ledarskap när det gäller hantering av olämpliga 

beteenden i klassrummet. 

 

7.3 Datainsamling 

I den mån det var möjligt genomfördes intervjuerna i lärarnas egna klassrum efter skoldagens 

slut. Detta både för att underlätta för dem men även för att de skulle få befinna sig i en trygg men 

ändå förhållandevis neutral och ostörd miljö. Vi var dock medvetna om att eventuella 
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störningsmoment kunde ha påverkan på resultatet (Trost, 2005). Intervjuerna ägde rum under 

april månad 2018 och pågick i cirka 30 minuter vardera. Eftersom vi önskade vara lika insatta 

deltog båda studenterna vid intervjuerna vilket är något som Trost (2005) både rekommenderar, 

då man som intervjuare kan vara ett stöd för varandra, samtidigt som han varnar för att den 

intervjuade kan känna sig i underläge. För att undvika en skev maktbalans, vilket kan uppstå även 

genom att intervjuaren har förkunskap om området som ska behandlas, eftersträvades en god och 

öppen känsla som mer hade formen av ett samtal ur den intervjuades perspektiv. Den intervjuare 

som inte hade huvudansvaret för själva intervjun fokuserade istället på ljudinspelning samt att 

anteckna. Intervjuerna spelades in både för att säkerställa att all information kom med men också 

för att man med hjälp av inspelning har möjlighet att i efterhand gå igenom resultaten av 

intervjuerna och även analysera eventuella nyanser i respondenternas svar. Inspelat material ger 

dessutom större möjlighet att utvärdera egna prestationer i samband med intervjuer (Trost, 2005). 

För att båda studenterna skulle få chans att träna på rollen som intervjuare varierades uppgifterna 

vid de olika intervjuerna  

 

7.4 Urval  

Med tanke på den korta tid som var avsatt för arbetet valdes det som Trost (2005) kallar 

bekvämlighetsurval vilket han beskriver som att man “tar det man råkar finna” (Trost, 2005 

s.120) vilket gör att urvalet inte är representativt ur ett statistiskt perspektiv. För att få mer 

kunskap om huruvida det finns några skillnader i lärares resonemang beträffande ledarskap som 

kan härledas till längre erfarenhet som verksam lärare har vi valt att intervjua både relativt 

nyutexaminerade lärare, vilka har arbetat som lärare maximalt tre år, samt mer rutinerade lärare 

som har mer än tio år som yrkesverksamma. Med anledning av tidsaspekten ställdes ytterligare 

kriterier upp vid urvalet av respondenterna vilket bland annat innebar att de skulle gå att 

genomföra intervjuerna inom rimligt avstånd, max två mil från Uppsala, samt att respondenterna 

skulle ha tid att delta under någon av de två veckor i april som var avsatta för intervjuer. 

Respondenterna har också valts utifrån personliga aspekter såsom att ingen av dem är god vän 

med någon av författarna vilket är något som Trost (2005) rekommenderar.  

Vid kvalitativa undersökningar ser man gärna en variation av respondenternas variabler vilket var 

något som eftersträvades vid urvalet (Trost, 2005). Med anledning av detta har en blandning av 

män och kvinnor eftersträvats liksom att respondenterna arbetar på olika skolor i Uppsala 

alternativt i Knivsta Kommun. Respondenterna har utbildats antingen enligt den nyare 
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utbildningen för grundlärare årskurserna 4-6 eller den tidigare utbildningen för årskurserna 1-7, 

samtliga arbetar dock företrädesvis med årskurserna 4-6. Lärarna kontaktades först mailledes för 

att stämma av intresse för deltagande och fick sedan ett så kallat missivbrev att ta del av (bilaga 2) 

vilket var utformat med tanke på forskningsetiska aspekter. I samband med intervjun fick de även 

signera en medgivandeblankett. 

 

 

Tabell 1. Information om respondenterna  

Lärare  Kön  Antal yrkesverksamma år         Utbildning (åk) 

   N1  Man   0,5                4-6 

   N2  Man    1,5                4-6 

   N3  Man    1,0                4-6 

   R1  Kvinna    20               1-7 

   R2  Kvinna   21                 1-7 

   R3 Man   22                       1-7 

(R=rutinerad, N=nyutexaminerad, nummer utifrån intervjuordning) 

 

 

7.5  Forskningsetiska överväganden 

Forskning och olika studier av samhället och dess individer är viktigt för utvecklingen. För att 

samhället ska förbättras krävs det att studier bedrivs men de ansvariga har också ett ansvar 

gentemot de individer som deltar. Detta kallas för forskningsetiska principer, vilket är något man 

skall förhålla sig till vid alla typer av forskning. Forskningsrådet (2002) skriver i sin publikation 

Forskningsetiska principer – inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning om fyra olika huvudkrav 

som man ska ta i beaktande. Dessa olika krav har tagits i beaktande vid planering, genomförande 

och utvärdering av studien. De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet går ut på att forskaren ska delge 

information till de som berörs av forskningsuppgiften. Detta innebär att uppgifterna som ges ska 

vara detaljerade, dels för att underlätta kontakten med ansvarig forskare men också för att de som 

deltar ska veta vad undersökningens syfte är. I all information ska det också synas tydligt att 

medverkan är frivillig och att de uppgifter som insamlas inte kommer användas till annat än 

studien (Forskningsrådet, 2002) Detta gjordes i form av ett informationsbrev som skickades till 
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de intervjuade (bilaga 2). Det andra kravet, samtyckeskravet, innebär i korthet att deltagarna själva 

ska kunna bestämma över sin medverkan. Vidare står där att när man använder sig av 

undersökningar där deltagare är aktiva måste man ha samtycke innan de börjar (Forskningsrådet, 

2002). Detta har tillgodosetts genom ett kontrakt (bilaga 3) där det tydligt framgår att respektive 

deltagare ställer upp frivilligt men att hen också alltid har rätt att dra sig ur studien om 

vederbörande av någon anledning ej skulle vilja delta. Konfidentialitetskravet innebär att man ska 

behandla de personer och personuppgifter som ingår i studien med största möjliga 

konfidentialitet. Det ska således inte vara möjligt för någon utanför studien att kunna identifiera 

någon av deltagarna (Forskningsrådet, 2002). Detta togs i beaktande genom att inte använda 

namn utan att i analysen benämna deltagarna med en kod (tabell 1). Det sista kravet som 

Forskningsrådet (2002) anser att forskare ska förhålla sig till är nyttjandekravet vilket innebär att de 

uppgifter som blir insamlade om deltagarna i forskningen endast används till det syfte som det 

själva har gett sitt godkännande till. 

 

7.6 Analysmetod  

Den insamlade datan i undersökningen bearbetades, analyserades och diskuterades i flera olika 

steg. Det första steget av bearbetningen, vilket innefattade transkribering och sammanfattningar 

av intervjuerna, baserades på intervjufrågorna vilka även använts  som teman i resultatdelen. Vid 

det andra steget eftersöktes likheter och olikheter mellan lärarna för att se om det fanns några 

mönster inom de två grupperna. Till grund låg teorin om den naturvetenskapliga modellen kontra 

dilemmamodellen (Samuelsson & Colneryd, 2015). Dessa steg är inte presenterade i uppsatsen 

utan ligger endast till grund för analys och diskussion och gjordes för att få en strukturerad och 

övergripande bild av den samlade datan. Utifrån detta valdes en komparativ analysmetod då det 

gick att kategorisera respondenterna i två förhållandevis homogena grupper utifrån 

respondenternas erfarenhet samt att målet var att se vilka likheter och skillnader som fanns 

mellan dessa två grupper. Detta förordas av Thomas Denk (2002) då man vid ett antagande om 

att det finns likheter och skillnader mellan de olika grupperna kan använda sig av komparativ 

analys. 
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8 Arbetsfördelning 

Under hela arbetets gång har vi företrädesvis arbetat tillsammans, både därför att vi båda har velat 

vara delaktiga i samtliga moment, men också för att vi har varit angelägna om att utnyttja 

varandra för diskussioner och reflektioner samt ta del av varandras åsikter, idéer och tankar. Vi 

har också strävat efter att använda samma språkbruk för att språket inte ska variera genom 

uppsatsen på grund av olika författare. Det är dock vissa delar som vi har ansett vara rimliga att 

dela upp. Dessa kapitel är Forskningsöversikt samt Forskningsetiska överväganden vilka 

företrädesvis författats av Victor Andersson medan de övriga avsnitten under rubriken Metod 

liksom Teoretiska utgångspunkter författats av Maria Berglund. Författandet av dessa delar har 

föregåtts av gemensamma diskussioner liksom att vi även gemensamt korrekturläst och gett 

varandra feedback utifrån den skrivna texten för att båda ska ha full kontroll på samtliga delar i 

arbetet. 
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9 Resultat och analys 

I följande stycken presenteras en analys av resultaten från studien liksom svar på studiens syfte 

och frågeställningar. Vårt syfte med studien är som bekant att undersöka om det finns skillnader 

mellan hur de intervjuade lärarna, utifrån sin erfarenhet, resonerar kring hur de hanterar 

beteenden som bedöms som olämpliga i klassrummet. Resultaten presenteras utifrån studiens 

frågeställningar samt redovisar en analys av resultaten från samtliga respondenter under varje 

rubrik. Utöver detta presenteras citat från respondenterna  som stärker eller förtydliga den analys 

som vi har kommit fram till. Då transkriberingen gjordes med talspråk har vi valt att ändra detta 

till skriftspråk i citaten för att underlätta för läsaren (Trost, 2005). Med tanke på våra tidigare 

erfarenheter av skolan genom arbete och verksamhetsförlagd utbildning har vi varit noga med att 

i möjligaste mån förhålla oss neutrala till detta för att kunna analysera respondenternas svar utan 

förutfattade meningar. 

9.1 Vilka olämpliga beteenden väljer lärarna att korrigera? 

9.1.1 Vad är olämpliga beteenden? 

På frågan vad lärarna anser vara olämpliga beteenden och vad som är mest störande i 

klassrummet kan man se tydliga skillnader mellan hur de nyutexaminerade och de rutinerade 

lärarna reflekterar. Alla respondenter nämner i första hand olämpliga beteenden som det Christer 

Stensmo (2000) beskriver som aktivt avvikande, det som stör undervisningen och övriga klassen. 

Bara en av respondenterna pratar om passivt avvikande beteenden som olämpliga i klassrummet. 

N1 beskriver det som:  

 

De som inte gör sin uppgift utan gör något annat eller de som prokrastinerar och tittar 

rakt ut genom fönstret, det tycker jag inte om. 

  

De tre nyutexaminerade lärarna nämner främst problem med elever som pratar rakt ut eller inte 

sitter på sin plats. Det som nämns spontant av de tre rutinerade lärarna som mest olämpligt 

beteende är främst respektlöshet och ojust beteende elever emellan. De rutinerade lärarna har en 

mer komplex syn på vad det innebär att uppvisa olämpliga beteenden. R1 beskriver det som:  
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Ibland kan elever som inte har förmågan att vara tysta skrika rakt ut och då måste jag som 

lärare tänka om för att ge eleverna andra verktyg som funkar för dem. Det som dock kan 

störa mig är när elever som har förmågan att sköta sig inte sköter sig. 

 

Denna syn på olämpliga beteenden delas av alla rutinerade lärare. Ovanstående citat visar på att 

hen har en förståelse för den komplexa värld klassrummet är. Detta citat visar även på hur lärarna 

har olika förväntningar på olika elever, hur de ser detta ut ur ett elevperspektiv, när vissa får göra 

på ett sätt och det accepteras av läraren medan andra inte får göra det. 

  

9.1.2 Vilket beteende är mest olämpligt? 

I aktuell forskning nämns vissa olämpliga beteenden som lärare generellt vid olika tider har ansett 

som störande. Vi har valt att studera respondenternas åsikter om otillåtet prat, sen ankomst och 

otillåten rörelse i klassrummet vilket är beteenden som nämns både i litteraturen men även som vi 

reflekterat över under vår verksamhetsförlagda utbildning. För att få en bild av hur störande  

respondenterna ansåg att just dessa var bad vi dem att gradera dessa på en fyrgradig skala. Vi kan 

konstatera att samtliga respondenter tycker att dessa är störande. De rutinerade nämner samtidigt 

att det beror mycket på omständigheterna. Otillåtet prat är det som anses som mest störande av 

respondenterna medan olovlig rörelse i klassrummet kommer på andra plats tätt följt av sen 

ankomst. Majoriteten av lärarna påpekar dock att de anser att andra typer såsom ojust beteende 

mot andra elever är mer störande än de tre som vi valde att fråga efter. Ovanstående stämmer 

också överens med de beteenden som Samuelsson (2017) tar upp som mest störande i 

klassrummet. 

 

9.2 Vilka strategier använder lärare sig av för att korrigera olämpliga 

beteenden? 

9.2.1 Bristfällig ledarskapskurs  

Samtliga respondenter, oavsett när de gått sin lärarutbildning, uppger att de inte fått några 

användbara verktyg när det gäller ledarskap och hantering av olämpliga beteenden under den 

teoretiska delen av utbildningen. Två respondenter nämner att det varit fokus på hur det ska vara 

men inte hur man når dit. Det som dock nämns av alla är att praktiken varit det tillfälle då man 
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diskuterat ledarskap men att man saknat kopplingen mellan teori och praktik. N2 sammanfattar 

det som att:  

 

På den verksamhetsförlagda utbildningen fick jag det, men jag fick inte det i den 

teoretiska delen. Jag har också läst ekonomi och där läste jag en ledarskapskurs som var 

bättre, men inte under lärarutbildningen 

 

Något som också framkom under intervjuerna med de nyutexaminerade var bristen på kollegialt 

samarbete och stöd i frågor rörande ledarskap. Utöver detta är det av största intresse att samtliga 

sex respondenter anser att ledarskapskursen under lärarutbildningen varit bristfällig och inte gett 

dem tillräckliga kunskaper. 

 

9.2.2 Reagera eller agera – strategier för olämpliga beteenden 

På frågan hur man arbetar konkret för att få ledarskapet i klassrummet att fungera ser vi tydliga 

skillnader mellan de nyutexaminerade lärarna och de rutinerade. Man kan kortfattat säga att de 

nyutexaminerade lärarna i betydligt större utsträckning berättar om hur de reagerar på uppkomna 

situationer likt Brophys (2006) teori om after-the-fact-disicipline som handlar just om hur man 

reagerar när problem uppstår (för utförligare beskrivning se sida 8) vilket är anmärkningsvärt med 

tanke på att detta av Brophy betraktas som en förlegad teori. De rutinerade lärarna pratar istället 

om hur de arbetar mer förebyggande och långsiktigt för att inte behöva hamna i knepiga 

situationer samt för att ha en bättre grund att stå på om man ändå hamnar där. Denna typ av 

förebyggande arbete kallar Brophy för before-the-fact-prevention och korrelerar också med 

Samuelsson & Colneruds (2015) dilemmamodell vilken beskrivs på sida 16. Om någon av de 

rutinerade lärarna ändå skulle hamna i en situation där det krävs att de reagerar på ett olämpligt 

beteende så nämner alla tre att detta skall ske genom så kallat lågaffektivt bemötande (se sid 12). 

R2 säger att:  

 

 

En del lärare blir stressade själva och går i affekt, man speglar ju varandra, är du i affekt 

går jag i affekt och beteendet eskalerar. Vi har jobbat mer lågaffektivt, vi försöker lugna 

ner situation och bemöta eleven lugnt. Många lärare har kort stubin och går snabbt i 

affekt och det blir inte så bra 
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De nyutexaminerade visade en mer endimensionell syn på hur ledarskap ska appliceras i 

klassrummet och att det är läraren som är ledare och bestämmer. R1 förklarar: 

 

Man ska vara ganska auktoritär som ledare och inte så öppensinnad och demokratisk. 

 

Ovanstående citat rimmar illa med skolans värdegrund och uppdrag där det står ”Det är inte 

tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. 

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt 

delta i samhällslivet.” (Skolverket, 2017). Tydligt blir det också att dessa lärare i större 

utsträckning tror att det ska finnas ett visst sätt att hantera olämpliga beteenden på. Detta 

korrelerar med den naturvetenskapliga modellen enligt Samuelsson och Colnerud (2015) (se sida 

15). N2 sätter ord på detta naturvetenskapliga synsätt genom följande citat:  

 

Jag trodde det fanns ett tydligt sätt att hantera olämpliga beteenden på, men har nu insett 

att det inte gör det.  

 

Detta visar på att som nyutexaminerad hade respondenten en väldigt ensidig syn på ledarskap 

som överensstämmer med den naturvetenskapliga modellen men att hen nu är på väg att utveckla 

ett tänk mer likt dilemmamodellen.  

 

9.2.3 Relationer, relationer, relationer! 

De rutinerade lärarna framhåller betydelsen av att skapa goda relationer och ett tryggt och 

tillåtande klimat. R1 konkretiserar detta genom att betona vikten av relationer, hens svar på 

frågan “Hur arbetar du konkret för att få ledarskapet i klassrummet att fungera?” är: 

 

Relationer! Relationer med varje individ! 

 

Medan de rutinerade lärarna fokuserar på relationsskapande pratar de nyutexaminerade lärarna 

mer om hur de kan bli eller vara en auktoritet i klassrummet. N1 nämner det som att:  
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Jag bestämmer hur det ska vara. Eleverna får rätta sig efter mig. 

 

Även här kan man se hur resonemanget inte korrelerar med synen på värdegrund som finns i 

läroplanen för grundskolan. Det finns dock skillnader mellan hur de nyutexaminerade tänker, 

framförallt tycks en av respondenterna ha kommit lite längre i sitt sätt att tänka kring dessa frågor 

och nämner i någon situation vikten av relationer med eleverna. Alla de rutinerade nämnde också 

vikten av rutiner och att som lärare vara väl förberedd samt att ha fler olika planeringar och 

lösningar för att smidigt kunna styra om en lektion om det är så att det inte blir som planerat. 

 

9.2.4 Läraren som bärare av problemet 

Alla de erfarna lärarna nämner att man vid problem måste se om man kan hitta andra sätt eller 

andra lösningar och att det är upp till dem som pedagoger att göra detta. R1 förklarar det som att:  

 

Mycket av det som är problematiskt i ett klassrum kan studsa tillbaka på pedagogen och 

då faktiskt bli bättre. 

 

Ovanstående citat belyser hur hen ser på sin roll som ledare i klassrummet, hen anser att det 

mesta är upp till läraren och att mycket i arbetet med olämpliga beteenden kan förebyggas om 

läraren reflekterar över sin roll. De rutinerade nämner vikten av ödmjukhet och förmåga att vara 

flexibel, att kunna tänka om och ha förståelse för att flera parametrar påverkar klassrumsklimatet. 

Även en av de nyutexaminerade påpekar att det är viktigt att se till sin egen roll medan de andra 

två i större utsträckning anser att problemen ligger hos eleverna. N1 ger sin syn på det genom 

följande citat:  

 

De som prokrastinerar och tittar ut genom fönstret tycker jag inte om, man ska göra som 

man blir tillsagd. 
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I och med ovanstående citat blir det tydligt att respondenten inte ser sin roll i situationen utan 

antar att alla elever har förmågan att “göra som man blir tillsagd”. Det blir uppenbart att hen ser 

eleven som bärare av problemet och inte läraren. Christer Stensmo (2008) menar att det finns 

flera olika anledningar till störningar i klassrummet där eleverna bara är en av dessa och att man 

som lärare behöver ta hänsyn till flera olika parametrar (se sidan 10-11).  

 

9.2.5 Lärarsocialisation 

Så många som fem av sex respondenter anser att det pedagogiska ledarskapet är något som tar tid 

att bygga upp och inget som kommer över en natt. Dessa fem har ett dynamiskt förhållningssätt 

till ledarskapet och har insett att man kommer att få nya erfarenheter och på så sätt förändras i 

sin roll som ledare. R1 förklarar sin syn genom följande citat: 

 

All erfarenhet man får bygger vidare på den man har så att man hela tiden förändras [...] 

jag har blivit ännu tydligare i mina genomgångar, hur jag planerar, hur jag strukturerar, 

uppföljning. Jag har fått större förståelse för individerna i gruppen och inte bara 

gruppfokus.  

 

En respondent menar att hens syn på ledarskap inte har förändrats över tid, detta kan 

konkretiseras med ett citat (R3): 

 

Klart man blir rutinerad, men jag kan inte se att denna rutin har haft någon påverkan på 

min utveckling som ledare. 

 

Detta synsätt kontrasterar avsevärt då R3 har ett mer statiskt synsätt på ledarskapet än övriga 

respondenter. Hen inser att man blir rutinerad på det man gör men ser inte att hen har förändrats 

i och med de nya erfarenheter och därmed sökt nya vägar för att lösa problem som uppstår. 

Citatet från R3 är motsägelsefullt och frågan är om respondenten reflekterar så mycket kring sitt 

ledarskap och sin lärarsocialisation. 
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9.3 Övriga tankar kring ledarskap 

Andra saker som respondenterna lyfte fram som viktiga beträffande ledarskap i klassrummet var 

att vissa lärare har en naturlig pondus, att man ska vara rättvis, leta efter anledningarna till att 

situationer uppstår, försöka vara flexibel och hitta olika lösningar. Det nämns också att elevers 

beteende studsar tillbaka på pedagogen och att läraren därmed är nyckeln till lösningen. Här 

nämns åter vikten av relationer och att eleverna verkligen upplever att läraren är där för deras 

skull och vill dem väl. 
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10 Diskussion 

Diskussion har sin grund i analysen där vi utgår från studiens syfte som är att undersöka 

skillnader kring hur lärare, utifrån sin erfarenhet, resonerar kring beteenden som bedöms som 

olämpliga i klassrummet. Vi utgår också ifrån våra frågeställningar vilka vi besvarar nedan. I 

diskussionen utgår vi från tidigare nämnda modeller. Teoretiska modeller är dock förenklingar av 

verkligheten och blir således svårapplicerade i den komplexa värld där människor möts i ett 

samspel. 

 

10.1 Stora skillnader  

Efter insamlandet av data och i den komparativa analysen framträdde ett tydligt mönster där det 

skiljer sig mycket mellan de som arbetat längre och är mer rutinerade och de som i studien 

benämns som nyutexaminerade.  Bland annat arbetar de erfarna lärarna mer framförhållande, till 

exempel genom att skapa goda relationer till sina elever. Detta är något som Annika Lilja (2013) i 

sin avhandling Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev (se sid 14) anser vara av stor vikt. Bland 

de nyutexaminerade lärarna är det egentligen bara en som ens nämner relationer till eleverna som 

en viktig del av ledarskapet och det är också den läraren som i dagsläget nämner minst problem 

med olämpliga beteenden i klassrummet av dessa tre. En annan stor skillnad mellan de rutinerade 

och de nyutexaminerade är förståelsen för olikheter hos eleverna. De erfarna lärarna pratade i 

högre grad om hur alla elever är olika och hur de på olika sätt klarar av de klassiska krav som 

skolan ställer på dem. Med denna medvetenhet beträffande elevernas olika förutsättningar kan de 

erfarna lärarna föregripa olämpliga beteenden och stötta elever genom att ha olika strategier som 

fungerar förebyggande för just dessa elever medan de nyutexaminerade hade samma kravbild på 

alla och främst fokus på gruppen som helhet.  
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10.2 Diskussion av frågan: Finns det skillnader mellan vilka olämpliga 

beteenden som de nyutexaminerade respektive rutinerade lärarna i 

studien väljer att hantera i klassrummet?  

Samtliga nyutexaminerade anser att störande beteenden är sådana som stör ordningen i 

klassrummet såsom att tala rakt ut, göra annat än de ska, gå runt i klassrummet utan lov till 

exempel. Utöver dessa ovan nämnda olämpliga klassrumsbeteenden betonade de rutinerade lärare 

även andra beteenden som de ansåg vara olämpliga så som ojust beteende mot klasskamrater, 

mobbning etcetera men också vikten av att ha en förståelse för att alla elever är olika. Denna syn 

på vad som är olämpliga beteenden stämmer överens med Marcus Samuelssons (2017) studie 

kring detta. Där lyfter han fram samma typer av beteenden som de som är mest störande. 

Gemensamt för alla respondenter är att olämpliga beteenden i första hand beskrivs utifrån 

Stensmos begrepp “aktivt avvikande beteenden” detta synsätt korrelerar med Terje Ogdens 

(2012) synsätt på vad han kallar problembeteenden vilket innebär att olämpliga beteenden är när 

en individ utmanar tryggheten och bryter mot de normer och regler som finns i klassrummet. 

Endast en respondent nämner “passivt avvikande beteenden” som olämpligt (Stensmo, 2000). 

Det är anmärkningsvärt att de flesta i första hand endast tänker på dessa utåtagerande elever, 

aktivt avvikande, medan de elever som är passivt avvikande sällan nämns som ett problem trots 

att även dessa elever förlorar chansen att tillskansa sig kunskap i klassrummet.  

 

10.2.1 Anledningar till olämpliga beteenden 

Stensmo (2008) listar i sin bok Ledarskap i klassrummet sju olika anledningar till olämpliga 

beteenden som stör undervisningen vilket redovisas på sidan 10-11. 

 

Under intervjuerna kunde vi konstatera att det finns skillnader mellan de rutinerade och de 

nyutexaminerade lärarna på flera sätt, en sådan var synen på anledningen till varför elever 

uppvisar olämpliga beteenden i klassrummet. De nyutexaminerade såg i första hand enskilda 

parametrar som anledningen till varför eleverna uppvisade olämpliga beteenden och i störst 

utsträckning såg dessa elever själva som orsaken till problem. De rutinerade hade istället en mer 

komplex syn och kunde se ett samspel mellan flera olika parametrar och hur dessa spelar roll 

beträffande varför elever uppvisar olämpligt beteende i klassrummet. Dessutom ansåg samtliga 

rutinerade att det var i första hand de själva, i sin roll som lärare, som brister i sitt ledarskap om 

olämpliga beteenden uppvisas. En annan parameter som skiljde var hur man såg på kontakten 
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med hemmen. De rutinerade lärarna fokuserade på att ha en god relation som byggde mer på att 

informera om händelser, och hur dessa hade lösts, medan de nyutexaminerade såg kontakt 

hemmet som en lösning på problem i skolan och använde sig av detta som en form av 

bestraffning eller hot. För att kunna jobba mot olämpliga beteenden i klassrummen behöver 

lärare förstå att problem inte endast kan härledas till en av dessa parametrar utan att det är flera 

olika som spelar in eftersom det sker i ett samspel. Läraren har inte makten inom alla dessa men 

kan arbeta för att få kontroll vilket de rutinerade pedagogerna i vår studie gör konsekvent. 

 

10.3 Diskussion av frågan: Finns det skillnader mellan hur de 

nyutexaminerade respektive rutinerade lärarna i studien hanterar 

olämpliga beteenden i klassrummet? 

Vår studie visar att de rutinerade lärarna i större utsträckning har insett hur komplext det 

pedagogiska ledarskapet är och att det inte finns en ensam lösning på olämpliga beteenden i 

klassrummet. Det blir således väldigt tydligt att dessa förhåller sig till dilemmamodellen (se sid 16) 

där varje situation som uppstår är kontextbunden och unik och läraren på så sätt måste hitta olika 

strategier för att lösa de problem som uppstår i denna dynamiska miljö. Detta skiljer från de 

nyutexaminerade som framförallt i början av sin yrkesverksamhet hade en mer naturvetenskaplig 

syn på ledarskapet i klassrummet, det vill säga att de tror att det ska finnas ett visst sätt att hantera 

olämpliga beteenden på vilket förklaras på sidan 15. Det framgår dock att redan efter en kort tid i 

yrket har de omprövat sina tidigare tankar och skapat sig en förståelse för att detta synsätt på 

ledarskap inte är det optimala och rör sig mer mot dilemmamodellen.  

 

De strategier som de rutinerade lärarna betonar har störst betydelse i arbetet mot olämpliga 

beteenden och hela tiden återkommer till, är vikten av att skapa goda och förtroendefulla 

relationer till sina elever och vårdnadshavare samt att tidigt investera i dessa i förebyggande syfte. 

Här nämns bland annat att till exempel att vara med på rasterna, leka lekar och göra andra 

gruppstärkande övningar. Detta stämmer överens med den forskning som finns inom relationell 

pedagogik där bland annat Annika Lilja (2013)  framhåller vikten av skapa förtroendefulla 

relationer mellan lärare och elev för att eleverna ska våga tro på sig själva och tillskansa sig 

kunskap i klassrummet. Jonas Aspelin (2001) skriver om hur skolan på senare år har rört sig mot 

en mer relationsinriktad syn. Detta verkar stämma överens då våra rutinerade respondenter lyfter 

fram vikten av relationsskapandet som ett verktyg för att arbeta mot olämpliga beteenden och 
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hur dessa kan förekommas. Man kan dock fråga sig om Universiteten inte har följt med i den 

utvecklingen eftersom de nyutexaminerade inte har samma syn. 

 

Även övriga strategier som respondenterna framhåller beträffande hanteringen av olämpliga 

beteenden visar på skillnader mellan hur dessa två grupper gör. En viktig aspekt är att rutinerade 

lärare undviker att ta konflikter inför klassen, de väljer i större utsträckning att ta diskussioner 

enskilt med elever samt att de negligerar olämpliga beteenden vilket innebär att de använder sig 

av så kallad utsläckning. Detta är en metod som används för att inte ge elever med olämpligt 

beteende uppmärksamhet för denna typ av beteende (Stensmo, 2000).  

 

Bland de erfarna nämns också icke verbal kommunikation i form av gester etcetera som en viktig 

del i arbetet mot dessa beteenden. Tydligt är att de nyutexaminerade lärarna använder andra 

metoder såsom uttalat grupptryck eller att ändra elevens placering i klassrummet. Man kan även 

se en skillnad när det gäller de mer rutinerade lärarnas kommentarer om att fokusera på att 

berömma elever för det som de gör bra istället för att diskutera det som inte fungerar. Detta 

gäller både vid samtal i grupp och vid enskilda sådana. Samtliga lärare är dock överens om att 

traditionellt skäll, eller att bli arg och skrika, inte är en lämplig väg att gå. Precis som Bo Hejlskov 

Elvén (2016) förordar lågaffektivt bemötande lyfter flera av de rutinerade lärarna fram samma typ 

av bemötande som en effektiv metod för att hantera elever som uppvisar ett olämpligt beteende. 

Detta är något som vi också upplevde fick stort utrymme vid diskussioner om hur man ska 

bemöta elever som är i affekt när vi var ute på vår senaste verksamhetsförlagda utbildning. 

10.3.1 Det tar tid att bli en bra lärare 

Att det tar tid att bli en bra lärare tas bland annat upp i Arja Paulins (2007) avhandling Första tiden 

i yrket- Från student till lärare. Hon skriver där om hur socialiseringsprocessen till att bli lärare har 

tre faser som delas in i erfarenheter innan utbildningen, lärarutbildningen och första tiden i yrket. 

Dessa olika faser spelar stor roll för hur man kommer att socialiseras in i yrket och att det är en 

process som sker över lång tid, denna process kallas för lärarsocialisation (Paulin, 2007). Detta ser 

vi spår av i vår undersökning då flera av respondenterna vittnar om att deras bild av vad 

ledarskap i klassrummet innebär har förändrats från utbildningstiden fram till idag. Här kan man 

skönja en viss skillnad mellan de nyutexaminerade som fortfarande inte har hittat sin roll fullt ut 

utan till exempel nämner att man behöver vara mer auktoritär än hen trodde, att det är komplext 

och svårt och att de ofta hamnar i situationer där de behöver hantera konflikter. Även de 

rutinerade lärarna nämner att de upplevde att ledarskapet var svårare än de trodde när de först 
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började arbeta. Man kan dock se tydliga skillnader i hur de väljer att hantera ledarskapet samt att 

de har en tydligare bild av hur man bör arbeta.  

 

Samtliga lärare i vår studie upplever att ledarskapskursen under lärarutbildningen inte gav dem 

användbara kunskaper för att hantera ledarskapet i klassrummet. Detta stämmer väl överens med 

de erfarenheter som nyutexaminerade lärare tar upp i Sveriges utbildningsradios Skolministeriet och 

Lärlabbet, vilket vi refererat till tidigare, där nyutexaminerade studenter upplever att de inte har 

tillräckligt med kunskap kring ledarskap med sig från utbildningen (se s. 7). Då det finns mycket 

forskning som stödjer detta är det anmärkningsvärt att dagens ledarskapskurs om 10 HP på 

lärarprogrammet fortfarande upplevs som bristfällig av studenterna.   
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11 Konklusion 

11.1 Slutsats 

 

Debatten kring lärares förmåga att upprätthålla ordning och reda i klassrummet känns hetare än 

någonsin och kommer säkerligen att bli en av de frågor som debatteras bland våra politiker inför 

höstens stundande val. Inom media belyses lärarnas förmåga till ledarskap i klassrummet ur flera 

perspektiv och här tar man bland annat upp frågan om de nyutexaminerade lärarnas situation och 

hur de upplever att utbildningen har, eller inte har, bidragit till att de ska kunna hantera komplexa 

klassrumssituationer. Resultatet från studien visar att nyutexaminerade lärare inte tycker sig ha 

tillräckliga kunskaper i ledarskap då ingen av de tillfrågade ansåg att de hade fått med sig 

användbara verktyg från utbildningen. Lärarna idag anser sig har samma problem gällande 

olämpliga beteenden som man hade för 70 år sedan. Man skulle kunna ledas att tro att ingenting 

har hänt på alla dessa år men så är naturligtvis inte fallet. Mycket av den moderna forskning som 

finns på området belyser vikten av skapa relationer till eleverna, detta är även något som visat sig 

viktigt i vår studie då de lärare som inte upplevde några större problem i sina klasser arbetade 

aktivt med relationsskapande aktiviteter. Dessa lärare har också en mer komplex syn på varför 

olämpliga beteenden uppvisas. De arbetar förebyggande, både med eleverna i skolan men också 

med elevernas kontaktnät såsom hemmet eller andra resurser. De har förstått hur man ska 

samarbeta med hemmen. De rutinerade lärarna bygger både individuella relationer, lärare-elev, 

men arbetar också gruppstärkande för att eleverna sinsemellan ska ha goda relationer och för att 

gruppen ska fungera i sin helhet. Något vi anser vara oroande är att samtliga respondenter 

företrädesvis pratar om elever som uppvisar ett aktivt avvikande beteende som olämpliga 

beteenden men knappt nämner de elever som är passivt avvikande vilket vi anser skulle vara 

intressant att studera vidare. 

 

Vår studie, likt andra, visar på att det skiljer sig mellan nyutexaminerade lärares synsätt kring 

ledarskapet i klassrummet och att detta påverkar deras förmåga att få det att fungera, resultatet 

visar att de lärare som har ett synsätt mer likt dilemmamodellen uppnår bästa resultat.  

 

Hur man blir en bra ledare i klassrummet beror enligt studien till största del på den erfarenhet 

man tillskansar sig under de yrkesverksamma åren då lärarutbildningen, enligt respondenterna, 
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anses vara bristfällig när det kommer till utbildning i ledarskap. Två av tre nyutexaminerade 

nämner att ledarskapet endast handlar om att vara auktoritär. Studien har också visat att 

nyutexaminerade lärare reagerar på olämpliga beteenden medan de rutinerade agerar för att tidigt 

bygga relationer till sina elever och därmed förebygga problem vilket kommer att gynna dem på 

sikt.  

 

Respondenterna är förhållandevis eniga kring vad olämpliga beteenden innebär. Vi kan däremot 

konstatera att det skiljer sig markant mellan deras resonemang om hur dessa ska hanteras då de 

som har längre erfarenhet fokuserar i större utsträckning på relationer och förebyggande arbete 

med sina elever. Fem av sex respondenter i studien ansåg att ledarskap är något som kommer 

med erfarenhet. Vi anser dock att vi, efter att ha analyserat våra svar, har hittat några viktiga 

faktorer för att kunna korta ner processen av lärarsocialisation och att bli en duktig ledare i 

klassrummet. Vi inser att denna studie inte kommer få någon större spridningen utan att det är vi, 

och förhoppningsvis våra opponenter som läser studien, som får med sig värdefulla tips och idéer 

kring ledarskap och hur man bör agera som lärare för att skapa ett gott lärandeklimat i 

klassrummet. Vi har hur som helst fått enormt värdefulla insikter kring ledarskap och läraryrket 

vilket gjort oss mycket mer bekväma att ta oss an den kommande komplexa yrkesroll som 

läraryrket faktiskt är.  

 

11.2 Vidare forskning 

En fråga som har dykt upp under studiens gång och som vi gärna skulle vilja undersöka vidare är 

om det finns någon skillnad på hur man resonerar kring ledarskap i klassrummet beroende på 

vilket kön läraren har. Frågan dök upp med anledning av att vi enbart hade manliga 

nyutexaminerade lärare och att de två första intervjuerna som vi gjorde med rutinerade lärare var 

med kvinnor. När vi intervjuade den tredje rutinerade läraren, vilken var en man, kunde vi 

konstatera att han i sina åsikter låg betydligt närmare de rutinerade kvinnorna än de orutinerade 

männen men vi kunde skönja en skillnad. Vi anser därför att denna aspekt vore intressant att 

undersöka närmare i framtiden. En annan intressant frågeställning som vi gärna skulle vilja 

studera vidare är vilken effekt det får att lärare till stor del fokuserar på aktiva avvikande 

beteenden men inte nämner så mycket om de elever som istället intar ett passivt avvikande 

beteende. Det vore därför intressant att både få lära mer om lärares syn och resonemang kring 

detta men även hur det påverkar dessa elever. 
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13 Bilagor 

13.1 Bilaga 1. Frågeställningar till intervjuer med verksamma lärare 

Tanken är att detta är frågor som vi vill ha svar på. Vissa svar kommer vi troligen att få under 

intervjun/samtalet utan att behöva ställa frågorna då andra frågor automatiskt leder in på detta.  

 Hur länge har du arbetat som lärare efter examen?  

 När tog du examen? 

 Arbetade du som vikarie/assistent innan/under utbildningen? 

 

1. Tycker du att utbildningen gav dig användbara verktyg när det gäller ledarskap i 

klassrummet? 

2. Om Ja/Nej, på vilket sätt? 

3. Hur tänkte du kring ledarskap i klassrummet under utbildningstiden och/eller var helt ny? 

4. Har din uppfattning om ledarskap i klassrummet förändrats från första tiden som lärare 

fram till idag? (om ja på vilket sätt?)  

5. Hur arbetar du konkret för att få ledarskapet i klassrummet att fungera? 

6. Om/när det inte fungerar, hur gör du då? 

7. Vad är olämpliga beteenden i klassrummet för dig?  

8. Vilka olämpliga beteenden tycker du är mest störande? 

9. Vilka strategier använder du för att få eleverna att ändra dessa beteenden? 

10. Vilken/vilka strategier anser du har fungerat bäst? 

11. Hur pass störande anser du att dessa typer av olämpliga beteenden är för undervisningen? 

Skala 1-4 där 4 är mycket störande och 1 är ej störande: 

1. Sen ankomst (efter att lektionen tydligt har startat) 

2. Otillåtet prat 

3. Olovlig rörelse i klassrummet 

12. Hur agerar/hanterar du elever som vid upprepade tillfällen kommer för sent till lektionen 

efter en rast? 

13. Hur hanterar du otillåtet prat i klassrummet? 

14. Hur hanterar du elever som olovligen rör sig i/ut ur klassrummet under en lektion? 

15. Tror du att det skiljer mycket mellan hur olika lärare hanterar dessa situationer? 

16. Har du några övriga tankar kring vad som utmärker ett bra ledarskap och i hanteringen 

kring olämpliga elevbeteenden?  
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13.2 Bilaga 2. Missivbrev till respondenter 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som läser termin 6 på grundlärarprogrammet 4-6 vid Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Uppsala Universitet. Den här terminen läser vi en 

kurs som heter självständigt arbete 1 vilket innebär att vi ska skriva en uppsats om ett ämne med 

didaktisk anknytning som är kopplat till verksamhet i skolan. Vi har valt att undersöka ett område 

som vi tycker är intressant och vill lära oss mer om då vi upplever att utbildningen inte tar upp 

dessa aspekter tillräckligt. Ämnet vi valt är lärares syn på ledarskap i klassrummet. 

Syftet med undersökningen är att få fördjupad kunskap om lärares syn på ledarskap i 

klassrummet samt olämpliga beteenden hos elever. Efter att ha fördjupat oss i litteratur och 

forskning om det aktuella ämnet vill vi gärna ta del av dina tankar och reflektioner, såsom 

verksam lärare. Med anledning av det vill vi få chansen att intervjua dig för att höra mer om dina 

erfarenheter och din kunskap vilket är värdefullt för oss i vårt arbete. 

Vi beräknar att intervjun tar ca 45-60 minuter och den kommer att bestå av ett antal öppna frågor 

som dokumenteras med hjälp av ljudinspelning. Med hänsyn till de etiska forskningsaspekterna så 

är deltagandet i denna intervju helt frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande när som helst, 

även efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. Dina svar 

kommer självklart att behandlas konfidentiellt och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan 

ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, 

seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte 

att användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat. Vi har som mål att 

genomföra alla intervjuer under vecka 16-17. 

Om du har några frågor eller funderingar kring vårt arbete är du välkommen att höra av dig till 

oss eller till vår handledare. Vi är otroligt tacksamma för att du vill delta och göra vår 

uppsatsskrivning möjlig. 

 

Studiens handledare: Viktor Englund, Doktorand, tel. 018-471 15 58  e-post: 

viktor.englund@hist.uu.se 

  

Uppsala 12 april 2018. 

Victor Andersson, victoryandersson@gmail.com 

Maria Berglund, maria.edbohmberglund@telia.com 

 

Till Lärare i Uppsala/Knivsta kommun 
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13.3 Bilaga 3. Medgivandeblankett för respondenterna 

Medgivande till deltagande i en studie om ledarskap i klassrummet 

Studien, som kommer att handla om lärares ledarskap i klassrummet, kommer att utföras 

inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Victor Andersson och Maria 

Berglund som går termin 6 på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik 

och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

 Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

 Jag har tagit del av informationen om studien och är införstådd med att mina tankar och 

åsikter kommer att användas i studien. 

 Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs 

på insamlade data, även efter att datainsamlingen har genomförts. 

 Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant 

sätt att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning 

och forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

 

Namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 


