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Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka hur ett antal lärare arbetar med att berömma och korrigera elever 
samt lärarnas tankar och resonemang kring ämnet. Detta sker genom observationer och en 
kvalitativ intervjustudie med sju olika lärare verksamma i grundskolans tidigare år. Studien tar sin 
utgångspunkt i följande två forskningsfrågor: Hur resonerar lärare kring beröm och korrigeringar? 
Hur gör lärare när de berömmer och korrigerar oönskade beteenden i klassrummet? Det empiriska 
materialet i studien diskuteras utifrån Jonas Aspelins teori om relationskompetens. Teorin kan 
förklara den goda förmågan att utveckla stabila sociala band samt användas som ett 
analyseringsverktyg för att urskilja viktiga pedagogiska drag. I forskningsöversikten behandlas ett 
flertal studier om hur beröm och korrigeringar kan ske i praktiken samt vilken effekt det medför. 
Resultatet från observationer och intervjuer visar att lärare korrigerar och berömmer elever olika 
mycket och att det är en stor variation i hur frekvent beröm och korrigeringar används. Majoriteten 
av lärarna använder dock verbal kommunikation i större utsträckning än icke verbal vid både beröm 
och korrigering av elever. Av intervjuerna framkommer att lärarna vet hur de bör agera men är 
också medvetna om att det inte alltid är hur de själva gör. 
 
 
Nyckelord: Beröm, korrigeringar, tillsägelser, relationer, beteende. 
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1 Inledning 

“Okej ungar håll synorganen på skaft och när vi viftar med gällocken så gör vi det för att andas och inget annat! 
Är det uppfattat Jimmy?” 

                - Magister Rocka (Hitta Nemo) 
  
Citatet ovan är hämtat från filmen Hitta Nemo (Pixar, 2003) och är ett exempel på hur 
uppmaningar och utpekning av namn kan användas av lärare för att skapa ett önskvärt beteende.  
Att klassrummet är en plats där både beröm och korrigeringar förekommer är väl känt. Hur lärare 
går tillväga och resonerar kring beröm och korrigerar kan dock variera, något som väckt vårt 
intresse. Vi som författat det här arbetet har under vår verksamhetsförlagda utbildning och egna 
skolgång både utdelat och mottagit beröm och korrigeringar. Då beröm och korrigeringar kan 
förmedla olika känslor och sätta olika mycket press på en person, har vi valt att undersöka hur detta 
förmedlas.  
 
Skolan är ett aktuellt ämne i dagens samhällsdebatt, likaså finns mycket forskning om vad som är 
och inte är en god undervisningsmiljö. Idag är skolan en mötesplats där lärare och elever dagligen 
interagerar med varandra (Ljungblad, 2019, s. 2). Lärarens arbete består inte enbart av att förmedla 
ämneskunskaper utan även av att organisera, leda, planera, dokumentera och genomföra 
undervisning. Därtill ska läraren även leda utvecklingssamtal och föräldramöten samt delta på 
arbetslagsträffar (Aspelin, 2018, ss. 10, 23).  I samband med lärarens alla arbetsuppgifter sker en 
debatt rörande det dubbla läraruppdraget. Lärarens uppdrag handlar dels om att förmedla 
ämneskunskaper men också om att hantera det existentiella agerandet i klassrummet. Uppdragen 
delar idag utrymme vilket medför att läraren själv får avgöra hur tiden ska fördelas (Nordström-
Lyntz, 2013, s. 7). 
 
I första kapitlet i Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 behandlas skolans 
uppdrag och värdegrund. I kapitlet framhålls att skolan ska arbeta tillsammans med hemmet och 
verka som ett stöd för elevernas fostran och utveckling (Skolverket, 2018, s. 7). Som tidigare nämnt 
har läraren ett flertal synliga och osynliga arbetsuppgifter. Oavsett vad läraren är sysselsatt med är 
det eleverna som ska stå i fokus. Lärarens olika uppdrag medför att läraren behöver ha en social 
kompetens och förmåga att utveckla en relation med respekt till enskilda elever men också elever 
som grupp. Vidare behöver läraren utveckla en didaktisk och pedagogisk kompetens för att lära ut 
ämneskunskaper samt ha ett gott ledarskap (Ljungblad, 2019, s. 2). Mot bakgrund av ovan nämnda 
lärar-elev-interaktion samt lärarens dubbla uppdrag ämnar denna studie att undersöka hur lärare 
arbetar med och resonerar kring beröm och korrigeringar av elever. 
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1.1 Arbetsfördelning  

Litteratursökning och analysering av material till denna studie har skett gemensamt. Arbetet har 
dock delats upp genom att vi fördelat ansvaret för tidigare forskning och teori. Sandra Gustafsson 
har ansvarat för framställandet av tidigare forskning och Sofia Danielsson för teorin. Båda har 
deltagit under samtliga intervjuer och observationer. Under observationerna har Sandra ansvarat 
för att notera korrigeringar och Sofia beröm. Vi har haft ett delat ansvar under intervjuerna. Sofia 
har ansvarat för transkribering och utformning av tabeller. I bakgrunden har Sofia haft 
huvudansvaret för disciplinavsnittet och begreppsdefinition medan Sandra haft huvudansvaret för 
fostran och utbildningsmiljön över tid. I metoden har Sandra haft huvudansvaret för 
observationsavsnittet, urval och avgränsningar, bearbetning av data och etiska övervägande medan 
Sofia haft huvudansvaret för metoddiskussionen och studiens validitet och reliabilitet. Resterande 
delar i arbetet har författats gemensamt. Trots en del olika ansvarsområden har uppsatsen skrivits 
under ett tätt samarbete då vi hela tiden suttit med varandra samt bearbetat uppsatsens olika delar 
tillsammans. 
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2 Bakgrund 

Beröm, tillrättavisningar och korrigering av beteende kan ses som metoder för att förändra eller 
förstärka ett beteende. Det kan ses som en del av skolans fostransuppdrag som genom tid har 
influerat lärarnas arbete. Nedan kommer begreppet disciplin att belysas då det är ett begrepp som 
ofta förekommer i samband med hur vi önskar att andra ska agera i vår omgivning. I anslutning till 
disciplinavsnittet framhåller studien även en del av hur fostransuppdraget och utbildningsmiljön 
har förändrats över tid. Hur lärarna och eleverna förväntas agera är således relevant för att det, nu 
som då, är en process som ständigt utvecklas och förändras. 

2.1 Disciplin 

Disciplin är ett komplext begrepp som betyder olika saker för olika människor och kan ha olika 
betydelser i olika sammanhang. Enligt Nationalencyklopedin är disciplin en följd av ett invecklat 
samspel mellan flera faktorer såsom hem- och skolmiljö. Vidare definieras disciplin i skolan som 
den ordning som krävs för att en effektiv undervisning ska kunna bedrivas (Nationalencyklopedin, 
2019-04-24). Disciplinens vida betydelse medför, som tidigare nämnt, olika uppfattningar och 
tolkningar. För somliga innebär det total tystnad medan det för andra är acceptabelt med en viss 
ljudnivå så länge sysselsättningen är meningsfull (Charles, 1984, ss. 22-23). De flesta lärarna strävar 
efter att uppnå en god disciplin i sitt klassrum. Disciplin innebär att det finns en del regler, normer 
och förväntningar på eleverna som förväntas följas. Om eleverna däremot inte uppfyller de 
förväntningar som finns kan en disciplinär åtgärd bli aktuell. Disciplinära åtgärder kan bland annat 
innebära att återfå kontroll över en situation genom att begränsa antalet möjligheter, ökad tillsyn, 
gå i led eller att hålla i hand (Gordon, 1981, s. 229).  
  
Disciplin är ett begrepp som ofta anses vara negativt värdeladdat då disciplin som begrepp kan 
förknippas med tillsägelser, bestraffningar, kontroll och begränsningar. Om barn och ungdomar 
tillfrågas vad disciplin innebär är det inte ovanligt att de förknippar disciplin med regler som de 
vuxna har satt upp och att en bestraffning väntar för den som inte följer dem. Det här är en 
konsekvens av att begreppen disciplin och bestraffning ofta förväxlas, men disciplin är inte 
synonymt med bestraffning. Bestraffning handlar snarare om att tillföra fysiskt eller psykiskt våld 
genom till exempel isolering eller smärta (Stensmo, 2000, s. 117). 

2.2 Fostran och utbildningsmiljön över tid 

Skolans fostransuppdrag är ett dagsaktuellt ämne som även historiskt sett varit föremål för 
diskussion. Ljudnivå och agans varande eller icke-varande är två ämnen som diskuterats flitigt 
(Landahl, 2015, ss. 453-454). Traditionellt sett har skolan betraktats som en plats där elever lär sig 
sitta stilla och endast talar vid tillfällen avsedda för just det. En vanlig föreställning är dock att 



 

 8 

skolan förr var en plats som präglades av tystare elever. Historiskt sett stämmer inte denna bild helt 
med verkligheten (Landahl, 2015, s. 454; Landahl, 2006, s. 41). När folkskolestadgan införlivades 
år 1842 var växelundervisningen en vanlig metod i svensk skola. Metoden innebar att en lärare 
undervisade ett stort antal elever genom att låta skickligare elever agera hjälplärare, även kallat 
monitörer. Undervisningsmetoden var bullrig och med ett ständigt sorl från eleverna. Även om 
läraren, trots elevernas höga ljudnivå, framförallt hade en tyst observatörsroll fanns det tillfällen då 
läraren behövde göra sig hörd. Detta skedde dock genom olika icke-verbala tystnadstekniker såsom 
klappa med händerna, ringa i en klocka eller stampa i golvet. Elevernas höga ljudnivå bekom inte 
läraren något nämnvärt eftersom det inte var läraren själv som stod för undervisningen. Läraren 
behövde således inte heller känna sig kränkt av allt prat. Även om inlärningsmiljön under denna tid 
var högljudd ansågs det inte symbolisera brist på disciplin, oljud och disciplin gick snarare hand i 
hand och förutsatte varandra (Landahl, 2006, s. 41).  
 
Växelundervisningens bullriga miljö började så småningom möta motstånd vilket ledde till att 
undervisningsformen avskaffades 1864. Från och med nu skulle elever undervisas direkt av läraren. 
Den drastiska förändringen av undervisningsform krävde också nya metoder. Den icke-verbala 
kommunikationen ändrade karaktär och övergick från läraren till eleverna. Handuppräckningen 
fick genomslag och syftade till att upprätthålla tystnad i klassrummet. Lärares icke-verbala 
tystnadstekniker ersattes med verbalt yttrade för att bibehålla tystnad och ordning bland elever. 
Under 1900-tal började även denna auktoritära undervisningsform kritiseras. Kritiker ansåg att 
eleverna blivit passiva mottagare samtidigt som läraren tog allt för mycket utrymme. En 
skoldisciplinutredning tillsattes år 1947 för att diskutera huruvida ett agaförbud skulle införas eller 
ej. Trots utredningen avskaffades inte skolagan utan istället presenterades andra förslag på hur 
disciplinen i skolan kunde förbättras. Det dröjde därmed ytterligare sex år innan agan förbjöds år 
1958 (Landahl, 2006, ss. 41-42; Qvarsebo, 2006, ss. 79, 108–109). 

  
Det är inte helt ovanligt att fostran i skolan, ur ett historiskt perspektiv, beskrivs ha gått från något 
dystert till ett mer öppet och humant perspektiv, en förenklad bild av verkligheten. Kränkningar 
och underliga idéer påträffas än i dag även om de oftast göms bakom en viss retorik som kan vara 
svåruppfattad för barnen själva. Historien om fostran kan i stort sägas bygga på bevarande av gamla 
system och traditioner men också på förnyelse och självprövning. Utan förnyelse och självprövning 
hade inte ett upphörande av kroppsaga eller borttagande av ordningsbetyg varit möjligt. Att kritiskt 
reflektera och diskutera olika metoder är viktigt och ett ständigt pågående arbete, både då som nu 
och i framtiden (Landahl, 2015, ss.465-466). 
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2.3 Begreppsdefinition 

I studien förekommer en del begrepp. De flesta begreppen förklaras i löpande text men det är 
några som redan i det här avsnittet behöver presenteras för att minska uppkomsten av förvirring 
och egna tolkningar. 
 
Verbal Kommunikation – Verbal kommunikation definieras som vad som sägs. Den verbala 
kommunikationen kan förekomma genom röst med ord vilket kan förstärkas med olika tonfall. I 
studien förekommer även kategorin ljudeffekt (se bilaga 4), till ljudeffekt tillhör munljud som kan 
uppstå i ett klassrum utan ordbetydelse, exempelvis genom visslingar och hyschningar. 
 
Icke verbal kommunikation – Icke verbal kommunikation handlar om hur något förmedlas. Den icke 
verbala kommunikationen beskrivs i studien som den kommunikation som inte sker verbalt, det 
vill säga den ljudlösa kommunikationen. Icke verbal kommunikation kan förekomma genom 
exempelvis gester, mimik, knäppa med fingrarna och genom beröring. I studien förekommer 
kategorin externt stöd (se bilaga 4). Kategorin innebär, i det här fallet, att läraren använder ett 
föremål för att uppmärksamma ett beteende. 
 
Beröm – Beröm förknippas i vardagligt tal som positiv återkoppling för en ansträngning eller som 
en beundran. Vid dessa tillfällen är det inte ovanligt att fraserna “Åh vad fint” eller “vad bra” hörs. 
Ur ett lärarperspektiv kan beröm betraktas som all form av positiv återkoppling vilket kan yttra sig 
både verbalt och icke verbalt. Med all typ av positiv återkoppling är det inte bara de fraser som 
nämnts ovan som kan klassificeras som beröm. Hit tillhör även uppmuntran, bekräfta- och upprepa 
ett svar samt att aktivt visa att läraren deltar i ett samtal genom att nicka och ge uttryck för positiv 
mimik, som leenden. Givetvis tillhör också gester som tummen upp beröm (Brophy, 1981, ss. 5-
6). I bilaga 4 presenteras de kategorier för beröm som studien behandlar. 
 
Korrigering –  Korrigering används i den här studien som det agerande lärare gör för att avbryta, 
förändra eller uppmärksamma ett oönskat beteende. Korrigering kan således förekomma i verbal 
och icke verbal kommunikation. Exempel på hur korrigering förekommer i verbal kommunikation 
är genom tillsägelser och uppmaningar och icke verbal kommunikation, gester och blickar  
(Samuelsson, 2008, s. 157). I bilaga 4 presenteras samtliga kategorier som används för att urskilja 
korrigering i studien. 
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3 Forskningsöversikt 

I föreliggande avsnitt presenteras utvalda delar av tidigare forskning gällande beröm och 
korrigeringar av elever. Inledningsvis följer varsitt avsnitt om berömmets och korrigeringars 
inverkan på elever samt vilka kort- och långvariga effekter det kan medföra. Avsnittet avslutas med 
ett stycke om hantering av oönskade elevbeteenden.  

3.1 Berömmets inverkan på elever 

Det finns idag flera forskare som intresserat sig för att studera hur beröm påverkar elever samt 
vilken inverkan beröm har på elevers prestationer både på lång och kort sikt. I artikeln Back to Basics 
– Rules, Praise, Ignoring, and Reprimands Revisited (2009) diskuterar Gable et al. olika typer av beröm 
och dess effekter. Beröm används ofta för att bekräfta rätt svar, till exempel ”ja, vattnet i havet är 
salt”, eller för att berömma elevens beteende genom kommentarer som ”bra jobbat” och ”utmärkt 
svar”. Dessa typer av beröm är dock mindre effektiva. Effektivare sätt att berömma elever är genom 
beteendespecifikt beröm där läraren uppmuntrar och beskriver ett särskilt beteende. Exempel på 
sådant beröm kan vara att säga ”Vad bra att ni sitter stilla och följer instruktionerna. Det visar att 
ni är intresserade och vill lära er nya saker” (Gable et al., 2009, s. 199). 
 
I avhandlingen Error, Praise, Action and Trait: Effects of Feedback on Cognitive Performance and Motivation 
(2015) framhåller även Alva Appelgren att det finns ett samband mellan elevprestation och beröm. 
Elever tenderar reagera olika beroende på om beröm riktas mot person eller uppgift. I de olika 
studierna i avhandlingen framkommer bland annat att personberöm påverkade motivationen och 
stressnivån hos eleverna negativt och ledde till färre förbättringsåtgärder jämfört med elever som 
fick beröm och återkoppling som riktades mot uppgiften (Appelgren, 2015, ss. 42-43). Detta 
resultat styrks i John Hattie och Helen Timperley artikel The Power of Feedback (2007). De menar att 
det är effektivare att ge elever återkoppling på uppgiftsnivå än på personnivå. Personberöm är 
vanligt förekommande i klassrummet men är sällan effektiv för det fortsatta lärandet. Personberöm 
ökar och medför istället risken att elever undviker att göra mer utmanande uppgifter (Hattie & 
Timperley 2007, 86, 96, 102-103). Det framkommer vidare i Appelgrens (2015) avhandling att 
graden av återkoppling har betydelse för elevprestation. Elever som fick mycket återkoppling när 
de arbetade med att lösa en uppgift presterade sämre än den grupp elever som fick mindre 
återkoppling. Samtidigt var det mer fördelaktigt att inte få någon återkoppling alls än att få 
återkoppling vid såväl korrekt som felaktig lösning av uppgiften (Appelgren, 2015, ss. 42-46). 
 
Claudia Mueller och Carol Dweck skriver i artikeln Praise for Intelligence Can Undermine Children's 
Motivation and Performance (1998) om sex studier de utfört tillsammans med ett antal olika forskare. 
I studierna undersöks den direkta effekten av olika typer av beröm och hur det påverkar elevers 
mål och prestationer på sikt. Närmare bestämt jämförs beröm för intelligens med beröm för 
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ansträngning, det vill säga hårt arbete. I studierna framkommer, i likhet med ovan nämnda studier, 
att beröm för intelligens har en negativare effekt på elevers prestationer och lärande än beröm för 
ansträngning (Mueller & Dweck, 1998, ss. 33-34). I en av studierna fick elever i årskurs fem 
genomföra olika test. Efter det första testet fick samtliga elever veta att de presterat mycket bra och 
att de, oavsett faktiskt resultat, haft minst 80 procent rätt. Därefter fick en grupp beröm för sin 
intelligens, en annan för ansträngning medan den sista gruppen inte fick någon ytterligare respons. 
När eleverna, inför nästa test, ställdes inför valet att välja ett test som var enkelt och ett som var 
svårare men med chansen att lära och utmana sig framkom att elever som fått beröm för intelligens 
var mer benägna att välja uppgifter som de själva kunde prestera bra på. För elever som fått beröm 
för ansträngning gällde det omvända, ytterst få valde uppgifter endast för att prestera bra. För den 
grupp elever som varken fått beröm för intelligens eller ansträngning var det en jämnare fördelning 
mellan de båda (Mueller & Dweck, 1998, ss. 35-37). Resultatet är nära sammankopplat med ett 
annat resultat presenterat av Elaine Elliott och Carol Dweck (1988). I deras studie framhålls att 
elever som prioriterar prestationsmål framför lärandemål i större utsträckning undviker ett 
potentiellt lärande om det inte finns garantier för en lyckad insats (Elliott & Dweck, 1988, ss. 5, 10-
11). 
 
I Mueller och Dwecks (1998) artikel framkommer vidare att elever som berömts för intelligens 
hade sämre uthållighet och arbetsglädje och ansträngde sig mindre än de elever som berömdes för 
ansträngning. De var även mer benägna att jämföra prestationer med andra än att lära sig nya 
strategier, det även om strategierna hade kunnat leda till förbättrade prestationer på sikt. 
Sammantaget kan sägas att elever som fick beröm för ansträngning tenderade, i högre utsträckning, 
beskriva intelligens som något som går att utveckla medan elever som fick beröm för intelligens 
snarare beskrev det som en fast och oföränderlig egenskap som baseras på test- och 
uppgiftsresultat. Kontrollgruppseleverna, som inte fick beröm, hade en positivare inställning och 
motivation till att prestera än elever som berömdes för intelligens men samtidigt negativare än 
elever som berömdes för ansträngning (Mueller & Dweck, 1998, ss.48-49). 

3.2 Effekten av korrigeringar 

I likhet med beröm är negativa anmärkningar, såsom korrigeringar och tillsägelser, olika effektivt 
och tycks ha olika inverkan på såväl eleven som elevens fortsatta lärande och motivation. I en 
artikel presenterad av Jantine L. Spilt, Geertje Leflot, Patrick Onghena och Hilde Colpin (2016) 
undersöks lärares användning av verbalt beröm och reprimander, det vill säga tillrättavisningar, för 
att se vad som kan främja elevers utveckling. Ovan nämnda forskare framhåller att en frekvent 
användning av negativa anmärkningar tenderar resultera i ett negativt klassrumsklimat för samtliga 
inblandade. Elevers självkänsla och trygghet kan komma påverkas, något som även inkluderar 
elever som inte får anmärkningar själva. I längden kan en sådan påverkan begränsa det sociala 
beteendet i klassrummet och ha en negativ inverkan på elevens engagemang, vilket i sin tur kan 
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leda till fortsatt oönskat uppförande och undvikande attityder (Spilt et al., 2016, ss. 733, 737-738). 
I en annan studie poängterar Mateja Ps˘under (2005) att aggressivt beteende från lärare i regel 
samspelar med dåligt elevuppförande (Ps˘under, 2005, s. 283). 
 
I flera studier framkommer att lärares tillsägelser, hot och tjat kan ha en omedelbar om än kortvarig 
inverkan på oönskat elevbeteende. Att säga till någon att vara tyst eller sätta sig på sin plats kan 
fungera för stunden. Lärare som regelbundet förlitar sig på olika tvångsstrategier tenderar dock, 
ofta oavsiktligt, vara mer uppmärksamma på elevers dåliga uppförande än något annat. Det kan i 
sin tur leda till att beteendet läraren önskar ska upphöra istället förstärks av eleven eller tar sig 
uttryck i andra missnöjesbeteenden. Risken är även stor att lärar-elevrelationen skadas och istället 
gör en svår situation ännu svårare (Gable et al., 2009, s. 201; Alber & Heward, 2000, ss. 178-179). 
 
Vid de fall lärare tycker att en korrigering är nödvändigt visar flera studier att mjuka tillsägelser och 
korrigeringar, det vill säga de som sker tyst intill personen i fråga, är att föredra framför öppna som 
sker inför hela klassen (O’leary et al., 1970, s. 155; Gable et al., 2009, s. 201). O'Leary et al. (1970) 
menar att det finns ett flertal fördelar med att inte använda högljudda tillsägelser. Tystare tillsägelser 
och korrigeringar av ett elevbeteende är inte utpekande inför hela klassen. En tystare tillsägelse 
minimerar dessutom risken att eleven triggas av tillsägelsen och reagerar med en känslomässig 
reaktion. Två experiment genomfördes för att undersöka effekten av tystare och högljudda 
tillsägelser. Resultatet visar att tystare tillsägelser, i detta fall till elever som ofta uppvisade ett 
störande beteende i klassrummet, i de allra flesta fall var gynnsamt för att modifiera elevbeteenden. 
Sammanfattningsvis beskriver O'Leary et al. (1970) att mjukare tillsägelser i kombination med 
beröm kan vara ett effektivt redskap för att minimera antalet störande beteende. Högljudda 
tillsägelser bör dock undvikas eftersom det visat sig leda till en ond cirkel där både tillsägelser och 
störande beteende ökar (O'Leary et al., 1970, ss. 146, 154-155). Forskare framhåller även att korta 
tillsägelser är att föredra framför långa (Abramowitz, O’Leary, & Futtersak, 1988, s. 247). Samtidigt 
är det viktigt att läraren vid tillsägelser kommer ihåg att poängtera vad det är för beteende som 
förväntas. Somliga forskare menar vidare att förhållandet mellan uppmärksammandet av lämpligt 
och olämpligt beteende åtminstone bör vara tre till ett alternativt fyra till ett (Shores, Gunter & 
Jack, 1993, s. 99; Gable et al., 2009, s. 201). 

3.3 Hantering av oönskade elevbeteenden 

Hantering av oönskade beteenden innefattar i föreliggande studie samtliga metoder läraren 
använder för att avstyra ett, enligt läraren, oönskat elevbeteende. Marcus Samuelsson (2008) 
använder begreppet korrigeringar i sin avhandling när han undersöker lärares, i grundskolans senare 
år, sätt att hantera oönskade elevbeteenden. Vidare beskriver han att korrigeringar i studien är 
åtgärder, närmare bestämt ”en reaktion mot ett uppmärksammat störande elevbeteende”, från 
lärarens sida (Samuelsson, 2008, s. 157). I studien skiljer Samuelsson (2008) mellan icke-verbala 
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och verbala åtgärder som vidare delats in i åtta respektive fem underkategorier. Resultatet visar att 
majoriteten av de utförda korrigeringarna i klassrummet skedde verbalt. Cirka fem av sex 
korrigeringar var alltså språkligt uttryckta av läraren medan gester, det vill säga en icke-verbal åtgärd, 
användes desto mindre. Vad gäller verbala åtgärder var uppmaningar det som användes mest 
frekvent följt av utpekning av elever och tillrättavisning. Att ironisera över elev var å andra sidan 
det som förekom i minst utsträckning. Vid icke-verbala åtgärder var gester det främst 
förekommande följt av att närvara vid elever. Andra icke-verbala åtgärder var att tystna mot elev, 
titta på elev och ingripa fysiskt. Minst förekommande visade sig vara att avvända externt stöd dock 
var ignorera elever och vidröra elever inte heller vanliga åtgärder (Samuelsson, 2008, ss. 157-158). 
Det var främst när elever inte utförde skolarbete enligt planen som en korrigering inträffade och 
då framförallt för att få eleven att återgå till arbetet. Av studien framkom dessutom att lärarna i 
regel inte hade någon förutbestämd strategi för vilken typ av korrigering som skulle användas för 
ett specifikt beteende. Det var snarare ett beslut som togs i stunden då ett oönskat beteende 
uppkom (Samuelsson, 2008, ss. 176, 191). 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Relationskompetens, som är den teori som ligger till grund för den här studien, kan beskrivas som 
den goda förmågan att kommunicera och utveckla stabila sociala band mellan individer (Aspelin, 
2018, s. 7). Kompetensen är följaktligen central i många yrken som bygger på att skapa en relation 
till andra människor, exempelvis läraren till sina elever. Aspelin (2018) har utifrån Scheffs (1990) 
relationsteori sammanfattat tre teman som tillsammans utgör teorin relationskompetens. Aspelins 
tre teman är: kommunikativ kompetens, differentieringskompetens och socioemotionell 
kompetens (Aspelin, 2018, s. 49). Aspelin (2018) beskriver dessa teoretiska begrepp som analytiska 
verktyg som används för att urskilja och se viktiga drag i pedagogiska relationer (Aspelin, 2018, s. 
51). Ett huvudbegrepp som rör samtliga teman i teorin är sociala band. De sociala banden kan även 
uppfattas som relationen mellan individer, då banden varierar i kvalitet och kan utvecklas till starka 
band men kan också vara svaga. Kvaliteten på banden beror på hur människor mäter sig till 
varandra i relation till sig själva, vilken distans och närhet relationen till de olika parterna har och 
vilken tillämpning emotionella funktioner har i relationen (Aspelin, 2018, s. 46). 

 
Första temat som Aspelin belyser är den kommunikativa kompetensen som innebär att de sociala 
banden som människor utvecklar emellan sig påverkas av kommunikation. Den verbala 
kommunikationen står för vad som förmedlas och den icke verbala kommunikationen står för hur 
det förmedlas. Vidare förmedlar den verbala kommunikationen innehållet i samtalet och den icke 
verbala kommunikationen vilken gestaltning samtalet har tagit, det vill säga hur det har sagts och 
hur det har uttryckts (Aspelin, 2018, ss. 46-47). För en god kommunikativ kompetens krävs det att 
både verbal och icke verbal kommunikation verkar i en samklang. När människor möts tolkar vi 
den andra personens känslor och tankar, i förhållande till oss själva, hur väl vi lyckas läsa av den 
andra personens kan variera. Om vi förstår varandra väl så fordrar det en hög kognitiv samklang 
och om vi dessutom kan dela varandras känslor och visa varandra en ömsesidig respekt, fordras en 
hög emotionell samklang. Hur den kognitiva och emotionella samklangen samspelar påverkar de 
sociala banden. Om kognitiv och emotionell samklang är hög, utvecklas de sociala banden till att 
bli starkare, låg samklang mellan de två parterna får således motsatt effekt  (Aspelin, 2018, ss. 46-
47).  För läraren är det viktigt att utveckla en relation till eleverna, både som grupp, och till den 
enskilda individen. Det är av största värde att läraren kan kommunicera med sina elever på ett sätt 
som är främjande för elevernas progression och utveckling. Läraren ska genom sin kommunikation 
visa sina elever respekt och hänsyn samt agera i klassrummet på ett sätt är inbjudande. Detta 
innebär att läraren måste ha förmågan att anpassa den verbala och icke kommunikationsförmågan, 
som röst och tonfall samt användning av kroppspositionen, gester och mimik på ett sätt som är 
lämpat efter elevernas agerande och beteende  (Aspelin, 2018, ss. 50). 
 
De sociala banden påverkas även av distansen och närheten i relationen, vilket Aspelin kallar för 
differentiering, vilket är begreppet som står till grund för det andra temat i teorin, 
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differentieringskompetens. Vid olika typer av relationer gäller det att anpassa och balansera 
distansen och närheten. Om två individer hittar en optimal differentiering betyder det att de har 
hittat en optimal balans mellan närhet och distans. Om en individ däremot är för distanserad till 
den andra parten, det vill säga att en av parterna inte känner av någon relation eller kontakt, uppstår 
en isolering, en överdifferentiering. Motsatsen till överdifferentiering, det vill säga 
underdifferentiering, uppstår när en person eller en grupp kommer för nära den egna självdistansen 
och får övertag över det egna jaget  (Aspelin, 2018, s. 47).  Ur ett lärarperspektiv kan differentiering 
ses som distansen mellan lärare och elev då läraren ska kunna förhålla en närhet och en distans på 
ett sätt som är produktivt. En optimal differentiering mellan lärare och elev är av största betydelse 
för både relationen och utbildningen  (Aspelin, 2018, s. 50).  
 
Sista temat som relationskompetens berör är förmågan att hantera känslor, socioemotionell 
kompetens. Två ledande känslor som Aspelin nämner är skam och stolthet. Dessa känslor ska dock 
ses som paraplybegrepp och innefattar flera underliggande känslor, men stolthet och skam anses 
vara de känslor som påverkar de sociala banden mest, från starkt till skört  (Aspelin, 2018, ss. 48-
49). Vilka känslor som eleven signalerar är något som läraren måste vara uppmärksam på då läraren 
ska ha som antydan att hantera dessa känslor utan en negativ inverkan på de sociala banden. En 
relationskompetent lärare agerar på ett sådant sätt att skam, under läraktiviteter,  kan ledas in i en 
positiv riktning och arbetar på ett sätt som främjar stolthet hos eleverna  (Aspelin, 2018, s. 51).  
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5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur ett antal lärare arbetar med och resonerar kring 
beröm och korrigeringar av elever i skolan i allmänhet och i klassrummet i synnerhet. 

Följande frågeställningar vägleder arbetet: 

• Hur resonerar lärare kring  beröm och korrigeringar av elever? 
• Hur gör lärare när de berömmer respektive korrigerar oönskade beteenden i klassrummet? 
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6 Metod 

I följande avsnitt redovisas studiens metod. Vidare presenteras urval och de avgränsningar, 
forskningsetiska överväganden, tillvägagångssätt vid analys, studiens validitet och reliabilitet samt 
metoddiskussion. 
 
I föreliggande studie har kvalitativ forskningsmetod tillämpats vilket kännetecknas av ett induktivt 
och tolkande synsätt. Det innebär att det empiriska materialet samlas in och ligger till grund för 
resultatet som i sin tur sedan används för att knytas samman befintliga teorier och forskning inom 
området (Bryman, 2018, s. 61). Studien har även en kvantitativ prägel då vi använt oss av 
strukturerade observationer. Inom kvalitativ och kvantitativ forskning finns ett flertal olika 
datainsamlingsmetoder varav två valts ut i denna studie. Stukát (2011) menar att det är vanligt att 
kombinera metoder, i en så kallad metodtriangulering, för att grundligare belysa ett område och 
således få ett bredare resultat med flera olika infallsvinklar (Stukát, 2011, ss. 41–42). Avgörande för 
val av metod är studiens syfte (Kvale & Brinkman, 2014, s. 148). För att kunna besvara studiens 
syfte och frågeställningar valde vi att kombinera en observationsstudie med kvalitativa intervjuer. 
Observationerna skedde innan den efterföljande intervjun, det för att inte påverka lärarens eller 
vårt förhållningssätt under observationstillfället. Det var relevant att jämföra lärarnas tankar och 
resonemang under intervjun med lärarnas agerande under observation eftersom studien bygger på 
lärares beröm och korrigeringar av elever, kombinationen bidrog till en djupare förståelse. 
Esaiasson et al. (2007) framhåller att en pilotstudie är att rekommendera inför både observation 
och intervju (Esaiasson et al., 2007, s. 302). Vi valde därför att genomföra en pilotstudie för att 
kunna korrigera både observationsschemat och intervjuguiden om oklarheter uppstod. 

6.1 Observationer 

Under observationen samlades information in genom strukturerade observationer, det vill säga att 
vi inväntade att en specifik situation skulle ske. När situationen inträffade, i vårt fall när lärare 
berömde och korrigerade elever, antecknades detta i ett observationsschema (se bilaga 4) med 
förutbestämda kategorier (Bryman, 2018, s. 342-344). Med hjälp av observationsschemat 
avgränsades och koncentrerades även observationerna till den del som är relevant för studien. En 
fördel med observationer är att forskaren inte behöver förlita sig på utsagor för att få svar på hur 
något utförs. När människor berättar om sitt eget beteende eller återberättar hur de agerar i olika 
situationer är risken stor att väsentliga aspekter uteblir (Bryman, 2018, ss. 337-339; Aspers, 2011, 
s. 108). Observation som metod är ett sätt att kringgå denna problematik. Syftet med de 
strukturerade observationerna var att kunna svara på frågeställningarna om hur lärarna tillrättavisar, 
korrigerar och berömmer elever. Samtliga observationer ägde rum i lärarens klassrum. Vi som 
observerade försökte inte delta eller på annat sätt påverka undervisningen. Inför varje observation 
presenterade vi oss för eleverna och berättade att vi endast var där för att titta på läraren. 
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Observationerna utfördes med ganska liten öppenhet. Lärarna informerats om att syftet med 
observationen var att undersöka lärarens ledarskap och kommunikation men det var inte förrän 
efter observationen som lärarna fick veta det exakta syftet. Samtliga lärare har haft möjligheten att 
avsluta sitt deltagande om de känner sig obekväma med studiens egentliga syfte (Esaiasson, 2017, 
s. 317). 

6.1.1 Observationsschema 

Med inspiration från Marcus Samuelssons (2008) avhandling har två observationsscheman 
utformats (se bilaga 4), ett för beröm och ett för korrigeringar. Observationsschemana har, som 
nämnt ovan, varit behjälpliga för att avgränsa observationerna till hur lärare berömmer och 
korrigerar elever (Bryman, 2018, ss. 342-344). Observationsschemana är uppdelade i icke-verbala 
och verbala handlingar med tillhörande underkategorier. Varje gång ett beröm eller korrigering 
kommunicerats av läraren noterades det med ett streck vid den berörda kategorin. I schemat 
dokumenterades även tid och övriga anteckningar och förtydligande om de situationer som 
uppkommit och prickats av. Vid kommunikation är det inte ovanligt att använda verbal och icke 
verbal kommunikation i kombination för att förstärka ett budskap (Guerreo & Hecht, 2008, ss. 3-
5). När beröm respektive korrigering skett i kombination har notis vidtagits för samtliga berörda 
kategorier. Detta innebär således att en tillsägelse eller ett berömmande kan uttryckas i flera 
kategorier samtidigt. 

6.2 Kvalitativa intervjuer 

Jan Trost (2010) menar att respondenters uttalanden i kvalitativa intervjuer ger underlag för ett 
fylligt och rikt material (Trost, 2010, ss. 25-34). För att få förståelse för lärarnas tankar och 
resonemang om beröm och korrigeringar av elever valde vi att komplettera observationerna med 
att göra en kvalitativ intervjustudie. Till skillnad från observationerna, som svarar på lärarnas 
agerande, gav de kvalitativa intervjuerna oss möjlighet att fånga lärarnas tankar. Standardisering 
och strukturering är två väsentliga begrepp att reflektera över vid utformning av intervju och 
intervjuguide. Standardisering innebär att både frågor och situationen är densamma under samtliga 
intervjuer. Strukturering handlar i sin tur om huruvida frågorna har fasta svarsalternativ eller är 
öppna med flera svarsmöjligheter men även om i vilken utsträckning undersökningen är 
strukturerad eller inte (Trost, 2010, ss. 39-40). I föreliggande studie har frågorna varit öppna men 
utarbetats i förväg och ställts till samtliga medverkande lärare. Intervjuerna var därmed till viss grad 
standardiserade. Frågorna har utformats och formulerats i förväg (se bilaga 3) men var öppet 
formulerade och utan svarsalternativ. Trost (2010) menar att intervjuer som i sig har en hög grad 
av struktur men med frågor av lägre strukturerad grad, det vill säga av mer öppen karaktär, ibland 
kallas för semistrukturerade intervjuer (Trost, 2010, s. 42). En beskrivning som stämmer överens 
med intervjuerna i denna studie. Syftet med intervjuerna var att komplettera observationerna med 
lärarnas tankar och resonemang kring beröm och korrigeringar. 
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6.3 Urval och avgränsningar 

I föreliggande studie har ett bekvämlighetsurval tillämpats. Bekvämlighetsurval innebär att 
deltagare väljs ut utifrån de personer som finns tillgängliga och anses lämpade för studien (Trost, 
2010, s. 140). För att få likvärdiga förutsättningar vid observationerna begränsades urvalet till 
grundskollärare verksamma inom årskurs F-3. Ett 30-tal lärare på olika skolor i en kommun i 
Mellansverige kontaktades via mail eller telefon. Av de tillfrågade lärarna var det 12  lärare på fyra 
olika skolor som visade intresse av att delta i studien. Endast sju av lärarna hade möjligheten att 
observeras och intervjuas under april månad. På grund av den begränsade tiden för studien valdes 
dessa lärare ut. Sju lärare på tre olika skolor observerades under en förmiddag eller eftermiddag, 
sammanlagt observerades 14 lektioner. Samtliga observationstillfällen begränsades och omfattades 
av två 40 minuters lektioner oberoende av lektionens egentliga längd. Under observationerna var 
det läraren och lärarens kommunikation till elever som observerades, det vill säga endast de tillfällen 
läraren kommunicerar med eleverna samt hur läraren korrigerade eller berömde eleverna (Bryman, 
2018, s. 347).  

6.3.1 Deltagare 

 

 
 
I tabellen ovan presenteras de lärare som är delaktiga i studien. Samtliga lärare har observerats 
under två lektioner, en förmiddag eller eftermiddag. Då eleverna går på lågstadiet har det ibland 
förekommit en rast i mitten av passet. En lektion i studien har beräknats som 40 minuter. Detta 
resulterar i att varje lärare har observerats i 80 minuter och att den totala observationstiden är 560 
minuter. 
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6.4 Etiska överväganden 

Vissa forskningsetiska principer bör tas i beaktande i studier som inkluderar människor. Denna 
studie har därför utgått från Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
som publicerats av Vetenskapsrådet (2002). Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska forskare utgå från 
fyra huvudkrav när det kommer till individskydd. Dessa allmänna krav är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). 
Informationskravet innebär att forskarna informerar om studiens syfte och villkoren som gäller för 
deltagandet i studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Samtliga deltagare informerades om studiens 
syfte genom ett missivbrev (se bilaga 1) innan observationen, dock inte så ingående att det riskerade 
påverka studiens resultat (Kvale och Brinkman, 2014, s. 108). Även villkoren för deltagande fanns 
presenterat i brevet, vilket leder in på samtyckeskravet. Samtyckeskravet innebär att deltagarna 
själva har rätt att bestämma över sin medverkan och kan välja att avbryta den när som helst. 
Konfidentialitetskravet innebär i sin tur att personuppgifter skyddas och förvaras så att obehöriga 
inte får tillgång till dessa. Deltagarna i studien informeras om att observationer och intervjuer sker 
konfidentiellt och därmed inte kan knytas till person eller arbetsplats. Ljudinspelning och 
transkribering har förvarats genom att endast vi som utfört studien har haft tillgång till materialet. 
Nyttjandekravet är det sista kravet och innebär att det insamlade materialet och uppgifterna endast 
får användas i forskningssyfte. Det material som samlats in har endast använts i denna studie och 
inte delats med någon annan (Vetenskapsrådet, 2002, ss. 9-14). Informationen skickades ut skriftligt 
(se bilaga 1) men förmedlades även muntligt i samband med intervjun. Innan intervjun fick 
deltagarna information om det exakta syftet med studien. De deltagande lärarna har fått skriva 
under en medgivandeblankett (se bilaga 2) om att de tagit del av informationen. Som nämnt tidigare 
är lärarens kommunikation utgångspunkten i studien, elevers yttranden har inte observerats eller 
varit en del av studien. Därmed krävdes inte heller något medgivande från elevers vårdnadshavare. 

6.5 Bearbetning av data 

Studien utgår från den tematiska analys som presenteras av Virginia Braun och Victoria Clarke 
(2006) i artikeln Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psycholog. Modellen består av 
sex vägledande steg för en kvalitativ tematisk analys (Braun & Clarke, 2006, s. 86). Det första steget 
innebär att bekanta sig med det insamlade materialet genom att transkribera och läsa igenom 
materialet flera gånger. Steg två går i sin tur ut på att notera intressanta funktioner i hela materialet 
för att göra en första kodning (Braun & Clarke, 2006, ss. 87-89). Samtliga observationer och 
intervjuer har granskats och färgkodats för att plocka ut intressant data och skapa dessa koder.  
  
Steg tre syftar till att börja skapa olika teman genom att sammanfoga information som relaterar till 
varandra. I detta skede framkommer även att olika teman kan relatera till varandra i form av 
huvudtema och underteman. Relationen mellan olika teman beaktas även i denna fas (Braun & 
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Clarke, 2006, ss. 87, 89-91). När uppsättningen potentiella teman har skapats inleds steg fyra som 
innebär bearbetning av de teman som bildats i steg tre. I detta stadie framkommer att vissa teman 
kan kopplas samman medan andra är bristfälliga eller behöver delas upp i olika teman. Målet med 
detta steg är att få sammanhängande och genomarbetade teman som stämmer överens med 
studiens syfte (Braun & Clarke, 2006, ss. 87, 91-92). Att definiera och förbättra de teman som 
framkommit genom att identifiera det viktigaste inom varje tema är vad steg fem går ut på. Sjätte 
och sista steget innebär att skriva den tematiska analysen. Det är viktigt att analysen framställs 
logiskt och tydligt och styrks med hjälp av citat och beskrivningar samt svarar på studiens syfte och 
frågeställningar (Braun & Clarke, 2006, ss. 87, 92-93). 

6.6 Studiens reliabilitet och validitet 

Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått för att mäta om studiens tillvägagångssätt, oavsett tidpunkt 
men under lika förutsättningar, kan reproduceras och ge lika resultat (Kvale & Brinkman, 2014, s. 
295). Validitet är synonymt med giltighet och är ett mått på om studien mäter det den är avsedd att 
mäta (Bryman, 2018, s. 349). I studien används, som tidigare nämnt, strukturerade observationer 
och kvalitativa intervjuer. Att uppnå en hög reliabilitet vid strukturerade observationer är svårt, 
detta beror på att två olika observatörer kan se olika aspekter (Bryman, 2018, s. 348). Till 
observationerna användes dock strukturerade observationsscheman (se bilaga 4) som gjorde det 
möjligt att fokusera på specifika intryck samt avgränsa för missuppfattningar. Till studien gjordes 
ett val om att inte berätta studiens fullständiga syfte för lärarna innan observationen. Studiens syfte 
fick lärarna veta först i anslutning till intervjuerna detta för att motverka risker om att lärarnas 
förhållningssätt skulle förändras vid observatörens närvaro (Esaiasson et al. 2017, 317, 319; 
Bryman, 2018, ss. 348-349). Kvalitativa intervjuer är generellt svåra att mäta i reliabilitet och 
validitet på grund av mänskliga faktorer (Trost, 2010, ss. 131-133). Till studien användes en 
intervjuguide (se bilaga 3) vilket stärker intervjuernas reliabilitet och validitet. I studien används två 
metoder i en triangulering vilket medför att metoderna kompletterar varandra och stärker studiens 
tillförlitlighet och trovärdighet (Bryman, 2018, s. 468). Att de två metoderna stärker varandra 
innebär följaktligen att studien, ur ett helhetsperspektiv, kan anses ha hög reliabilitet och validitet. 

6.7 Metoddiskussion 

Från studiens början beslutades att ett flertal lärare skulle observeras och intervjuas. 
Observationerna utformades senare till att vara strukturerade för att säkerhetsställa resultatet. 
Under observationerna förekom det vid ett flertal tillfällen, verbal och ickeverbal kommunikation 
i kombination vilket gjorde att det ibland blev svårt att hinna med att pricka av allt som skedde 
samt föra anteckningar. Det beslutades tidigt i studien att intervjuerna skulle vara kvalitativa för att 
undersöka hur lärarna resonerar kring beröm och korrigeringar. Första intervjun med lärare 1 är en 
pilot och vi valde efter den avslutade intervjun att justera på en av intervjufrågorna för att få ett 
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bättre resultat. Det hade varit intressant att ur ett elevperspektiv få höra hur elever upplever att 
lärare använder sig av beröm och korrigeringar. Elevdeltagande för lågstadiet kräver dock 
vårdnadshavares tillstånd, vilket inte var möjligt för den tidsåtgång som beräknas för arbetet. 
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7 Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras analysen och resultatet för studien. Först presenteras en tabell som 
visar på en jämförelse mellan de olika observationerna. Avsnittet är vidare uppdelat i fem rubriker, 
ett för varje tema. Temana är utformade efter de mönster som framkommer under intervjuer och 
observationer och är följande: ledaren i klassrummet, beröm, korrigeringar, relationer samt ordning 
och klassrumsklimat. 

7.1 Resultat av observation 

Figur 2. Jämförelse av beröm och korrigeringar av elever 

 
Tabellen ovan visar på frekvensen av användandet av beröm och korrigeringar i klassrummet. 
Tilläggas bör dock att staplarna inte visar antalet enskilda tillfällen då beröm eller korrigering 
förekommit då flera kommunikationsformer kan ha använts samtidigt. Resultatet visar att lärarna 
använder beröm och korrigering av elever i olika stor utsträckning, allt från 36-132 respektive 16-
228. Detta resultat är något som vidare kommer att belysas i avsnitten nedan samt i diskussion. 

7.2 Ledaren i klassrummet 

Ett tydligt tema som framkommer i samtliga intervjuer är vikten av en god ledare i klassrummet. 
Lärare 4 och 7 framhåller att en god ledare ska vara trygg och närvarande: 

Det är en person som är tydlig, som ser alla och som kan förklara och som kan motivera 
och inspirera. Som ger dem känslan av att de kan och att de lyckas (Lärare 4) 

Majoriteten av lärararna poängterade att en god ledare är tydlig och strukturerad samt har förmågan 
att hålla ihop en grupp. Lärare 6 nämner även att det är viktigt att en ledare är bestämd: “Jag vet 
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inte om sträng är rätt ord men bestämd”. Lärare 3, 5 och 7 framhåller även att det måste vara tydligt 
vem som är ledaren i klassrummet och att det ska finnas ett mål att arbeta mot: 

Det är väldigt viktigt i ledarskapet att när man kliver över tröskeln till sitt klassrum så ska 
det synas tydligt att det är du som är ledaren, det ska inte vara någon tvekan om vem det är 
som bestämmer (Lärare 5) 

Lärare 2 uttrycker, till skillnad från övriga lärare, att ledarskapet i klassrummet är något läraren 
vanligtvis inte reflekterar över. Lärare 4 påpekar att hen vill vara en trygg person som eleverna 
känner att de kan lita på och som alltid finns där samtidigt som läraren vill utmana eleverna. Detta 
kan kopplas till den differentierings- och socioemotionella kompetens som Aspelin (2018) 
framhåller (Aspelin, 2018, ss. 49-52). Lärare 5 resonerar på ett liknande sätt om att vara inbjudande 
och betonar vikten av att inta klassrummet som en ledare: 

Det är viktigt att du intar klassrummet och att du är positiv och att du har positiva 
förväntningar på den församlingen som du har framför dig. Att du rör dig runt i 
klassrummet, att du liksom är öppen och bjuder in [...] ja, det här är ju en supermänniska 
så det orkar man ju inte alltid men att man i alla fall har den föresatsen att göra så (lärare 5) 

7.3 Beröm 

I tabellen nedan presenteras resultatet av lärarnas användning av verbal och icke verbalt beröm i 
klassrummet under observationen. 

 
Figur 3. Beröm 

 
Resultatet visar att verbal kommunikation är det vanligaste sättet att berömma elever på. Det visar 
sig även under observationerna att det är presonberöm som är vanligast i form av fraser som “bra” 
och  “bra jobbat” samt bekräftelse av svar. Från tabellen framkommer det även att lärarna använder 
olika mycket beröm från 36-132. Det ska dock betonas att det totala antalet inte visar antalet gånger 
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beröm givits. Beröm förekommer ibland i kombination och därför kan ett beröm noteras i flera 
kategorier. 
 
Samtliga lärare bekräftar att beröm kan ske på olika sätt, både verbalt och icke verbalt. Lärare 6 
väljer att beskriva beröm på följande sätt: 

Det kan vara det här ordet “bra”, “bra jobbat!” det kan vara en hand på ryggen, en klapp, 
en blick, det kan vara en tumme upp, det kan vara så många olika saker (Lärare 6) 

I enighet med vad flera forskare påpekar, beskriver lärare 1, 3, 4 och 5 att beröm bör inträffa efter 
någon form av ansträngning (jfr. Appelgren, 2015, ss. 42-43; Hattie & Timperley, 2007, ss. 96, 102-
103; Mueller & Dweck, 1998, ss. 33-34). I ljuset av Gabble et al. (jfr. 2009, s. 199) tillägger lärare 3 
och 4 att beröm för insats är att föredra framför att att säga ”Åh vad fint!” eller ”vad bra!”: 

Beröm är ju att jag berömmer det de har gjort och inte dem som person [...] Hela tiden 
handlar det ju om att berömma prestationer, ett mål som du har nått, eller att du är på väg 
dit och att du gör ditt bästa (Lärare 3) 

Lärare 5 delar tankarna om att det inte är personen som ska berömmas och uttrycker sig på följande 
sätt: 

Beröm är ju inte att säga att någon har varit duktig. För säger man det har jag en känsla av 
att då sätter man bara en press på eleven att vara duktig, att liksom prestera (Lärare 5) 

Majoriteten av lärarna uttrycker en medvetenhet om att beröm ger bättre effekt än tillsägelser och 
att beröm kan användas som förstärkning av ett önskvärt beteende. I enighet med Shores et al. (jfr. 
1993, s. 99) nämner lärare 2 att det behövs fyra gånger så mycket beröm som tillsägelser, men 
tillägger att det inte är något hen brukar reflektera över: 

[...] Då pratade vi väldigt mycket om att man måste ge fyra gånger så mycket beröm som 
tillsägelser. Så det tänkte jag på just då, nu måste jag nog säga att jag inte tänker på det […] 
Jag tror att alla tycker om att få beröm och att alla växer av det. Skulle jag vara bättre på att 
tänka på det så skulle jag också ge det oftare (Lärare 2) 

 
Samtliga lärare antyder att beröm kan ges både enskilt och i grupp. Lärare 1, 4 och 7 framhåller att 
de i regel ger samlat beröm till elevgruppen i anslutning till avslutad lektion eller slutet av dagen.  
Lärare 7 delger att det är få saker som fångar elevers uppmärksamhet lika effektivt som beröm. Å 
andra sidan menar lärare 1 att beröm egentligen kan betraktas som ett verktyg: 

Det är ju ett medel och inget annat, för att få saker att ändra sig till det bättre. Det funkar 
ju mycket bättre än tillsägelser, det gör det ju (Lärare 1) 

Lärare 4, 5 och 6 uttrycker att de tycker om att ge beröm och att det är viktigt. Lärare 5 betonar 
vikten av att lyfta det positiva framför det negativa och förespråkar att se mellan fingrarna så långt 
det går. Det är något som även framgår i följande citat: 
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Lyft så fort du ser minsta lilla frö till något positivt (Lärare 5) 

Lärare 4 berättar vidare att hen tycker om att ge beröm men att det är viktigt att stanna upp och 
reflektera över sitt berömmande så att det inte bara blir tomma ord. 
 
Resultatet från intervjuerna visar att lärarna är medvetna om att det är bättre att ge beröm än 
tillsägelser. Detta framkommer inte minst i citatet från lärare 2 som säger att det ska förekomma 
fyra gånger så mycket beröm som korrigeringar. Resultatet från observationerna visar att mer 
beröm än korrigeringar endast förekommer hos fyra av lärarna (se Figur 2.). Anmärkningsvärt är 
att de tre lärare som inte har använt mer beröm än korrigeringar är lärare som uttryckligen har sagt 
att det behövs mer beröm och att det ger bättre effekt än korrigeringar. Av observationerna 
framkommer att beröm oftast förekommer i fraser som “bra” och “jättebra” samt genom 
upprepning och bekräftelse av elevsvar. Från intervjuerna framhöll dock lärare 1, 3, 4 och 5 att 
beröm oftast förekommer efter någon form av ansträngning. Detta kan ses i relevans med den 
forskning som framhåller att olika typer av beröm är olika effektivt (jfr. Gable et al., 2009, s. 199; 
Mueller & Dweck, 1998, ss. 33-34; Appelgren, 2015, ss. 42-43). 

7.4 Korrigeringar av elever 

I tabellen nedan presenteras resultatet från observation vad gäller lärarnas användning av verbala 
och icke verbala korrigeringar i klassrummet. 
 
Figur 4. Korrigering 

 
 
Resultatet visar att lärare i större utsträckning korrigeringar genom verbal kommunikation även om 
det finns vissa undantag. Det vanligaste sättet att korrigera elever visade sig under observationerna 
vara genom att peka ut eleverna (se bilaga 5), ofta genom namn. Att korrigera genom verbala 
uttrycksformer är något som även stämmer överens med det resultat som framhålls i Samuelssons 
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(2008) avhandling (Samuelsson, 2008, s. 157). Två lärare avviker dock från övriga. Lärare 1 och 
lärare 5 använder synbart mer icke verbal kommunikation. Totalt sett går det att urskilja en skillnad 
i hur frekvent lärarna använder korrigeringar, ett spann mellan 16-228 korrigeringar. Det ska dock, 
liksom vid beröm, betonas att korrigeringar ibland har förekommit i kombination. Tabellen 
representerar inte antalet enskilda korrigeringar, en korrigering kan ha noteras i flera kategorier. 
 
Under intervjun framhåller lärare 1 att korrigeringar och tillsägelser egentligen varken är en 
långsiktig eller särskilt effektiv metod för att förändra ett beteende. Det är något som stämmer väl 
överens med den forskning som lyfts av bland annat Gable. et al. (2009, s. 201) och Alber och 
Heward (2000, ss. 178-179). Lärare 1 tillägger dock att korrigeringar ibland är nödvändigt och 
uttrycker sig på följande sätt: 

Det funkar väl som med andra typer av bestraffningar, det funkar ju på de som redan vet 
att det var fel [...] då behövs det kanske inte så mycket tillsägelser och sådär. Men jag tänker 
att mot vissa beteenden och sätt att agera så måste man ju reagera och avbryta och stoppa 
och kanske också tala om varför [...] men som metod så funkar det ju inte jättebra om man 
ska tänka att man ska få någon permanent förändring (Lärare 1) 

 
Lärarna i studien framhåller att tillsägningar och korrigeringar av elever kan ske på olika sätt och 
innefattar både verbala och icke verbala kommunikationssätt (jfr. Samuelsson, 2008, s. 157). Lärare 
1, 3, 4 och 5 anser att det inte är lämpligt att gorma i ett klassrum eller att försöka korrigera ett 
beteende på avstånd. Detta kan ses i enighet med O’Leary et al. (1970) som menar att högljudda 
tillsägelser bör undvikas då det istället tenderar leda till att antalet oönskade beteenden och 
korrigeringar ökar (O’Leary et al., 1970, ss. 154-155). Lärare 3 vill även tillägga att det är ett beteende 
som korrigeras och inte vem eleven är som person. Detta kan kopplas samman med att det är 
viktigt att läraren vid tillsägelser kommer ihåg att poängtera vad det är för beteende som korrigeras 
och förväntas (Shores, Gunter & Jack, 1993, s. 99). Lärare 5 anser att det är bättre att lägga fokus 
på att lyfta det som är bra och medger att elevkorrigeringar är ovanligt i klassrummet, något som 
även noteras vid observationen (se Figur 2.). Vidare framhåller lärare 5 att om korrigering är 
nödvändigt, ska det ske så diskret som möjligt: 

Vill man korrigera så ska man försöka att undvika och göra det i helklass. Då är det bättre 
att man tar eleven i handen, går ut och säger till eleven om vad man tycker ska korrigeras. 
Eller att man kanske bara visar med handen, går förbi, rättar till eller viskar. Aldrig att man 
gör det i ”Kalle! Jag vill inte att du pratar! Tyst! (Lärare 5) 

Lärare 1 och 2 anser att korrigeringar ska vara korta och inte alltför invecklade. Lärarnas 
resonemang kan ses i jämförelse med tidigare forskning som framhåller att korta tillsägelser är att 
föredra framför långa (Abramowitz, O’Leary, & Futtersak, 1988, s. 247). Lärare 2 förklarar: 

Man ska ge som korta tillrättavisningar ungefär som när man kör med hunduppfostran, 
liksom ”sitt ner”, ”sluta prata”, alltså inte veckla in sig i långa avancerade resonemang (lärare 
2) 
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Under intervjuerna framkommer att flera lärare uttrycker en medvetenhet om att det inte är bra att 
uppmärksamma det negativa beteendet allt för ofta. Lärare 6 förmedlar att hen är medveten om att 
det är bättre att uppmärksamma det som är positivt men att det ibland kan vara svårt då ett enskilt 
elevbeteende kan påverka en hel grupp: 

Vi vet ju att kan jag förstärka det positiva beteendet istället för att uppmärksamma det 
negativa så får jag ett bättre resultat, men det är inte alltid jag kan nonchalera det negativa 
(Lärare 6) 

Lärarnas resonemang om att inte allt för ofta uppmärksamma det negativa beteenet har stöd i 
tidigare forskning som stärker att en frekvent användning av korrigeringar kan resultera i ett 
negativt klassrumsklimat för samtliga berörda (Spilt et al., 2016, ss. 733, 737-738). Lärare 1 
framhåller, likt lärare 6, att det ibland är nödvändigt att ingripa och att ett ingripande kan ske på 
olika sätt. Läraren anser att korrigering på avstånd inte är att föredra utan framhåller att det är bättre 
att leda bort eleven om ett beteende behöver brytas (jfr. O’Leary et al., 1970, ss. 154-155). Även 
lärare 7 uttrycker att det kan finnas ett behov av att ge tillsägelser: 

Det finns också ett behov av att göra tillsägelser. Det är svårt i en situation, man står och 
gör någonting som är fel, att i den situationen just då ge beröm. Då behöver man en 
tillsägelse. Men efteråt kan man säga [...] “du har tänkt efter, det är bra” (Lärare 7) 

 
Lärarna använder, som vid beröm, olika kommunikationssätt för att korrigera elevbeteenden. Det 
framkommer att lärarna vid längre korrigeringar gärna tar ut den berörda eleven ur klassrummet 
för ett enskilt samtal. Lärare 2, 6 och 7 nämner samtliga att det kan bli aktuellt att samtala med elev 
och vårdnadshavare om ett elevbeteende är svårkorrigerat: 

Först [...] pratar jag med eleven några gånger och så märker jag att det blir ingen skillnad, 
då är nästa steg att prata med elev och föräldrar och det ger ju väldigt stor effekt i de här 
åldrarna (Lärare 6) 

Lärare 2 framhåller att korrigering av eleverna i klassrummet kan ske genom att lägga en hand på 
en elevs axel, ge dem en blick eller att säga deras namn. Att säga elevens namn är något som lärare 
4 försöker att undvika genom att använda sig av mer icke verbal kommunikation: 

Det klassiska att inte försöka säga deras namn, fast jag också hela tiden gör det [...] Jag 
försöker att inte göra det, att ropa rakt ut så. Utan lite mer det här att man försöker få 
ögonkontakt och visa med någon gest [...] Och ja, plingan är ju en liten form av tillsägelse 
(Lärare 4) 

Samtliga lärare i studien är överens om att det är de spontana elevbeteendena som oftast korrigeras. 
Exempel på sådana beteenden är att en elev pratar rakt ut eller avbryter någon annan, det är också 
dessa beteenden som lärarna anser är svårast att förebygga. 
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Lärare 3, 4, 6 och 7 framhåller att de upplever att det är skillnad på elevers energi- och 
koncentrationsnivå beroende på dag och tid, vilket i sin tur kan resultera i mer eller mindre 
korrigeringar och tillrättavisningar. Lärare 6 uttrycker sig på följande sätt: 

Måndagar till exempel brukar vi säga är jobbiga dagar. Mornarna går oftast bäst och 
eftermiddagarna är jobbigare, de är tröttare och de är svårare för dem att fokusera och att 
jobba i en grupp (Lärare 6) 

Lärare 5 avviker från lärarna ovan genom att uttrycka att det främst är efter längre lov eller ny 
termin som skillnaden är påtaglig och korrigeringarna kan komma öka. 
 
Som resultatet av intervjuerna visar finns det bland lärarna en medvetenhet om hur de vill tillämpa 
korrigeringar av elever. Många av lärarna förespråkar under intervjuerna den icke verbala 
kommunikationen, detta har dock inte alltid yttrat sig vid observationerna då det i regel, följt av två 
undantag, förekommit mer verbal än icke verbal kommunikation (se Figur 4.). Resultatet visar i 
enighet med Samuelsson (2008) att korrigering av elever främst förekommer under aktiviteter som 
rör skolarbetet eller arbetsron (Samuelsson, 2008, ss.  176, 191). 

7.5 Relationer 

Det framkommer av intervjuerna i enlighet med Aspelin (2018) att både ledarskapet och hur beröm 
och tillsägelser tas emot och tillämpas i klassrummet bygger på relationer (jfr. Aspelin, 2018, ss. 50-
51). Lärare 3 poängterar att det är viktigt låta eleverna känna sig sedda och delaktiga, något som 
även lärare 7 lyfter. Vidare framhåller lärare 3 att det är viktigt att som lärare bry sig om andra och 
ha en god lärar-elev-relation: 

Det är ju att lyfta varandra tillsammans, att man är en grupp och att man hjälps åt helt 
enkelt. Att skapa en stämning, en god stämning, som kan främja lärandet [...] Ibland tar 
man sig ju ton, sätter ner foten, men det kan man inte göra med någon som man inte har 
en relation till (Lärare 3) 

Lärare 2, 6 och 7 uttrycker värdet av att ha en god relation med vårdnadshavarna. Lärare 2 
framhåller att hen samarbetar med vårdnadshavarna för att lösa en del oönskade beteenden. Lärare 
7 uppger att beröm av eleven kan ske inför vårdnadshavarna och menar vidare att eleverna får 
känna en annan stolthet vid dessa tillfällen, vilket sker i samstämmighet med Aspelins resonemang 
(jfr. Aspelin, 2018, ss. 48-49). Lärare 6 uttrycker att en lärare är ganska maktlös om inte ett 
förtroende och en relation finns mellan lärare och vårdnadshavare: 

Om vi inte har föräldrarna med oss då är vi ganska maktlösa. Så det är något som är viktigt, 
att bygga upp ett bra förtroende med föräldrarna. Och det tar ju ett tag (Lärare 6) 
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7.6 Ordning och klassrumsklimat 

Ett framträdande tema under både intervju och observation är att lärarna tycks sträva efter ordning 
och ett gott klassrumsklimat. Det är något som blir särskilt framträdande under 
observationstillfällena där korrigeringar främst används för att upprätthålla ordning. Lärarna 
förväntar sig bland annat att elever ska sitta på sin bestämda plats under lektionstid samt räcka upp 
handen för att bli tilldelad ordet. Samtliga lärare påpekar även att det inte bara är upp till eleverna 
att upprätthålla ordning utan att det också är lärarnas ansvar. Lärarna menar att de måste vara 
tydliga med vad det är som ska ske, på vilket sätt och vad som förväntas av eleverna: 

Om barnen vet vad det är jag har för förväntningar på barnen, då är det lättare. Ifall att 
man får en uppgift och du vet inte vad den uppgiften går ut på, då gör du den uppgiften 
som du tror och är det då 25 stycken som tror olika saker så är det klart att då blir det 
väldigt tokigt (Lärare 7) 

 
Av intervjuerna framkommer att lärarna använder olika strategier för att upprätthålla ordning samt 
för att förebygga oönskade elevaktiviteter och beteenden. Lärare 3 har till exempel ett flertal elever 
som har tillgång till stressbollar eller en klump med häftmassa för att bibehålla en god 
koncentration. Läraren poängterar dock att dessa hjälpmedel ibland kan ha motsatt effekt. I 
klassrummet finns det dessutom tillgång till hörselkåpor och bordsskärmar för att främja en god 
arbetsmiljö. Läraren uttrycker sig vidare på följande sätt: 

Det här spontana som kommer rakt ut det kan vara svårt att förebygga [...] de fick ju prata 
med varandra, vi jobbar väldigt mycket med lärpar, att vända sig till din kompis. du behöver 
inte sitta tyst, tyst, tyst! Ibland får man svara i kör i klassen (Lärare 3) 

Under observationer och intervjuer är det även synligt att lärarna arbetar för ett gott 
klassrumsklimat och en god klassrumskultur. Detta för att främja elevernas lärande och utveckling. 
Lärare 6 uttrycker sig på följande sätt: 

Man måste givetvis arbeta så att man har ett gott klassrumsklimat, för då vet vi att när en 
elev får känna sig trygg, glad och nöjd och förstår att någon annan tror på att den kan, 
kommer ju att lyckas (Lärare 6) 

En god klassrumskultur och klassrumsklimat är således beroende av en god relation och en god 
stämning. Aspelin (2018) belyser att en kompetent lärare bör eftersträva stolthet hos eleverna och 
undvika skamfyllda känslor som kan skapa obehag (Aspelin, 2018, s. 51). Något som kan ses i 
samband med citatet ovan. 
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8 Diskussion 

Avsikten med denna studie har varit att undersöka hur ett antal lärare arbetar med och resonerar 
kring beröm och korrigeringar av elever. I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till 
uppsatsens frågeställningar, tidigare forskning och teori.  
 
En av forskningsfrågorna som utformades för studien var hur lärare gör när de berömmer och 
korrigeringar elever i klassrummet. Av analysen framkommer att det är den verbala 
kommunikationen som dominerar, både vad gäller beröm och korrigering av elever. Föreliggande 
studie bekräftar i mångt och mycket det resultat som framhålls i Samuelssons (2008)  avhandling. 
Samuelssons studie är dock endast baserad på korrigering av elever (Samuelsson, 2008, ss. 157-
158). Påpekas bör att flera lärare under intervjuerna förespråkar den icke verbala 
kommunikationen, detta är dock något som inte syns i resultatet från observationerna. Det finns 
däremot två lärare som avviker från övriga genom att tillämpa mer icke verbal än verbal 
kommunikation. Att använda icke verbal kommunikation kan således ses som en mjukare form av 
korrigeringar än verbala yttranden. I kontrast till vad O’Leary et al. (1970) säger om mjuka och 
öppna tillsägelser visar analysen att utpekning av elever är det korrigeringssätt som förekommer 
mest frekvent tillsammans med ljudeffekter och tillrättavisningar (O’Leary et al., 1970, ss. 146, 154-
155). Analysen visar dock att lärarna uttrycker att de helst undviker att korrigera elever i helklass, 
något som delvis går emot det resultat som observationerna visar. Av resultat och analys 
framkommer att lärare framförallt använder beröm för att bekräfta svar, beröm för intelligens eller 
beröm för beteende. I förhållande till tidigare forskning är det dock mindre effektiva sätt att 
berömma elever på (Gable et al., 2009, s. 199; Appelgren, 2015, ss. 42-43; Mueller & Dweck, 1998, 
ss. 33-34). Vissa lärare visar dock en medvetenhet om att beröm för ansträngning är att föredra, 
vilket delvis framkommer i observationerna. 
 
Av resultat och analys framkommer en form av problematisering där lärarna å ena sidan visar en 
stor vilja och medvetenhet om vad som är effektivt och eftersträvansvärt. Å andra sidan är 
läraryrket ett arbete som involverar barn vilket också innebär att det inträffar oförutsägbara 
händelser som kan komma påverka andra och inte alltid går att ignorera. Detta kan ses som ett 
dilemma som går att återkoppla till det dubbla läraruppdraget som delvis är beroende av en god 
relationskompetens (Aspelin, 2018, ss. 6, 52). Analysen visar att det är en relativt jämn uppdelning 
mellan användandet av mer respektive mindre beröm i förhållande till korrigeringar. Resultatet 
visar att det finns en lärare som under observationen använder fyra gånger så mycket korrigeringar 
som beröm samt en lärare som använder mer än dubbelt så mycket korrigeringar som beröm. Detta 
kan jämföras med den lärare som under observationen ger fem gånger så mycket beröm som 
korrigeringar. Det senare är ett resultat som ligger väl i linje med tidigare genomförda studier där 
det framhålls att det bör användas tre till fyra gånger så mycket beröm som korrigeringar (Shores, 
Gunter & Jack, 1993, s. 99; Gable et al., 2009, s. 201). Vidare uttrycker majoriteten av lärarna att 
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det är något eftersträvansvärt som kan gynna klassrumsklimatet. I enighet med vad Aspelin (2018) 
framhåller stärks sociala band av att främja känslor som förmedlar stolthet. Sociala banden 
försvagas således av känslor som innefattar skam. I relation till detta är det sannolikt att beröm 
förmedlar stolthetskänslor medan en frekvent användning av korrigering snarare kan ge upphov 
till skamkänslor (Aspelin, 2018, ss. 48-49). Forskning visar att lärare som regelbundet använder 
korrigeringar tenderar vara mer benägna att uppmärksamma oönskade beteenden. Detta kan i sin 
tur leda till att de beteenden som läraren önskar ska upphöra snarare förstärks och att det skadar 
lärar-elev-relationen (Gable et al., 2009, s. 201; Alber & Heward, 2000, ss. 178-179). Ur de 
perspektiv som har lyfts ovan är det som lärare viktigt att stanna upp och reflektera över sitt 
användande av korrigeringar och beröm. Det är emellertid lätt att fasta i vanor vilket kan leda till 
att det klassrumsklimat och goda relationer som eftersträvas oavsiktligt är det som motverkas. 
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9 Konklusion 

Avsikten med föreliggande uppsats har varit att undersöka hur ett antal lärare arbetar med och 
resonerar kring beröm och korrigeringar av elever. Det som framkommit av observationer och i 
intervjuer är att lärare korrigerar och berömmer elever olika mycket. Det framhölls även att verbal 
kommunikation är det kommunikationssätt som använts mest frekvent vid både beröm och 
korrigeringar. I resultatet av intervjuerna synliggjordes att lärarna är medvetna om hur de ska agera 
men att så inte alltid är fallet. I observationerna framkom att det är en relativ jämn uppdelning 
mellan lärare som använder mer respektive mindre beröm än tillsägningar i klassrummet. I studiens 
inledning presenteras en samhällsdebatt om lärarens dubbla uppdrag i relation till läroplanens 
fostransuppdrag. Vidare i studien lyfts begreppet disciplin samt en historisk överblick om skolans 
fostran och utbildningsmiljö. Detta för att synliggöra en förändring och ständigt pågående 
utveckling kring hantering av olika beteenden, samt för att belysa att disciplin således kan vara 
nödvändigt och inte behöver betraktas ur ett negativt perspektiv. I studiens forskningsöversikt 
presenterades flera forskares resultat av om beröm och korrigeringar i klassrummet samt effekten 
av olika typer av beröm och korrigeringar. Relationskompetens är den teori som har fått stå till 
grund för studien. I teorin har flera kompetenser belysts som anses vara nödvändiga för att en 
lärare ska kunna bedriva en god undervisning som gynnar elevernas utveckling och relationen till 
dem. Slutligen har studien analyserats i relation till tidigare forskning och teori. 
 
För vidare forskning inom studiens område skulle det vara intressant att undersöka hur elever själva 
tror att de påverkas av beröm och korrigering i klassrummet. Det hade vidare varit intressant att 
undersöka vad eleverna har för erfarenhet av att en viss typ av återkoppling samt om de upplever 
att det har påverkat deras självkänsla och förmåga att prestera. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Missivbrev 

Till lärare  
 

Information om en studie av lärares ledarskap 
Vi är två lärarstudenter, Sofia Danielsson och Sandra Gustafsson, som går sista terminen på 
lärarprogrammet och har påbörjat ett examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier, Uppsala universitet. 
 
Studien behandlar ledarskap och lärares kommunikation till elever i klassrummet.  
 
Deltagandet i studien innebär en observation samt enskild intervju. Vi kommer att samla in data 
genom att observera ditt ledarskap under en förmiddag/eftermiddag, alternativt en dag, utan att 
medverka på annat sätt och utan att påverka den vanliga undervisningen. Vi kommer även 
komplettera observationen med en kortare intervju som beräknas pågå i cirka 20 minuter. Vi 
kommer att använda ljudinspelning vid intervjuer för att kunna gå tillbaka och lyssna igen samt för 
att kunna göra transkribering och sammanställning av materialet. Inspelningen kommer att raderas 
när kursen avslutas. 
 
Vi kommer att finnas i klassen under ett tillfälle i april månad. Materialet kommer att hanteras och 
förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I 
redovisningar av studien (t.ex. i publikationer och på seminarier) kommer alla personuppgifter att 
vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av 
studiens resultat. 
 
Är du positiv till att delta i denna studie? Om du går med på att delta i studien skriver du under 
medgivandeblanketten och lämnar den till oss när vi träffas. Om du har ytterligare frågor angående 
studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare (se nedan för kontaktuppgifter). 
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 
 
Studiens handledare: Hassan Sharif, lektor i Barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot 
nyanländas lärande  
e-post: hassan.sharif@edu.uu.se  
 
Uppsala 3 april 2019 
 
Sofia Danielsson, Sofia.Danielsson.6069@student.uu.se  
Sandra Gustafsson, Sandra.Gustafsson.2441@student.uu.se 
 c 
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Bilaga 2. Medgivandeblankett 

Till lärare  
 
Medgivande till deltagande i en studie 
Studien, som behandlar ämnet ledarskap och lärares kommunikation till elever i klassrummet, 
kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Sofia Danielsson och 
Sandra Gustafsson som går sista terminen 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. Jag är införstådd med att jag kommer att bli 
observerad samt intervjuad och få frågor om min erfarenhet kring det givna ämnet. 
 
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: ……………………………………………………………….... 
 
Telefon: ………………………………………………………………. 
 
…………………………………………….. 
Ort och datum                
                                                                 
……………………………………………..                        
Underskrift 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

Från och med nu kommer samtalet att spelas in. Uppläsning av namn på respondent, plats och 
datum. Du har informerats om studien i förväg och fyllt i en medgivandeblankett för deltagande i 
studien. Du har informerats om att deltagandet i studien är frivillig och kan avbrytas när som helst. 
Syftet med studien är att undersöka ledarskap i klassrummet, närmare bestämt beröm och 
tillsägningar av elever. Syftet med intervjun är att komplettera det vi observerat genom att få höra 
dina tankar och resonemang om ledarskap.  
 
Lärarens bakgrund 
Hur länge har du varit verksam lärare? 
Vad har du för utbildning? 
Vilka årskurser har du undervisat i? 
 
Lärarens elevgrupp 
Vilken årskurs undervisar du i nu? 
Hur stor är elevgruppen? 
 
Studie   
Ledarskap  

1. Vad är en god ledare för dig? 
2. Kan du berätta hur du tänker när det kommer till ditt ledarskap i klassrummet?  

 
Beröm  

3. Vad är beröm för dig? 
4. Kan du ge exempel på hur och i vilka situationer du brukar berömma elever? 
5. Vad har du för personliga åsikter och tankar när det kommer till beröm av elever? 

 
Tillsägningar och korrigering av elever  

6. Vad har du för tankar om tillsägelser och korrigeringar av elever i klassrummet?  
7. Kan du ge exempel på beteende som du uppfattar som störande och som du brukar 

korrigera i klassrummet? 
8. Vilka beteenden korrigerar du oftast?  
9. Hur hanterar eller förebygger du störande beteenden? 

 
Avslutande frågor 
 

10. Vad har du för tankar om icke verbal och verbal kommunikation vid beröm och 
tillsägningar? Är det något du har reflekterat över?  
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11. Utifrån det vi har pratat om, är det något du skulle vilja förtydliga eller lägga till?  
 
Frågor för förtydligande: 
Hur menar du? 
Kan du utveckla ditt svar? 
Hur tänker du då?  
Kan du förtydliga ditt resonemang?  
Kan du ge ett exempel?  
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Bilaga 4. Observationsschema 

   Beröm: 

 
   Korrigering:  
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Bilaga 5. Resultat 

 
Figur 5. Resultat, kategoriserat beröm 

 
 
 
Figur 6. Resultat, Kategoriserade korrigeringar 

 
 

 
 


