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ABSTRAKT 
 
Det finns mycket forskning om barns olika beteenden och vilka orsaker som kan 
ligga till grund för dessa. Vi har lagt fokus på de barn i förskoleklass- år 3 (sex till 
nio år) som på olika sätt uppvisar sociala svårigheter vilket kan innebära att de har 
svårt att anpassa sig till skolans normer och regler. Att det är viktigt att 
undervisningen anpassas till varje enskild individ syns tydligt i den litteratur som 
vi har fördjupat oss i. Vår studie visar däremot på att verkligheten inte ser så ut då 
pedagoger enligt vår tolkning anser att barnen ska anpassa sig till den 
undervisning som bedrivs och att det finns en tydlig norm för hur ett barn ska bete 
sig och hur en undervisning bör bedrivas. Det är barnens beteenden som bör 
förändras och ingen av de intervjuade pedagogerna nämner att det kan vara 
undervisningsmetoden eller miljön som gör att dessa barn upplevs störa 
undervisningen. Resultatanalysen visar dock på att det är en pedagog som avviker 
i sina svar och som vid flera tillfällen påpekar att man måste se till det enskilda 
barnets behov och förutsättningar. 
 
Det finns ingen ”mirakelmetod” för att bemöta dessa barn. Vi har tagit del av den 
litteratur som berör strategier för att träna den sociala och emotionella förmågan 
samt intervjuat pedagoger och tagit del av de erfarenheter de intervjuade 
pedagogerna har bidragit med. 



 

INNEHÅLL 
 
1 INTRODUKTION ................................................................................................... 3 

2 BAKGRUND ............................................................................................................ 4 

2.1 Styrdokument ......................................................................................... 4 
2.2 Störande beteenden ................................................................................ 4 

2.2.1 Tidigare forskning kring barns beteenden ....................................... 4 
2.2.2 Normalitet ........................................................................................ 6 
2.2.3 Sociala och emotionella svårigheter ................................................ 7 
2.2.4 Definition och orsaker till störningar i klassrummet? ...................... 9 

2.3 Strategier .............................................................................................. 11 
2.3.1 Bemötande ..................................................................................... 12 
2.3.2 Social och emotionell träning ........................................................ 12 

2.4 Sammanfattning ................................................................................... 14 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING .................................................................... 16 

4 METOD .................................................................................................................. 17 

4.1 Val av metod ......................................................................................... 17 
4.2 Urval ...................................................................................................... 17 
4.3 Etiska överväganden ............................................................................ 18 
4.4 Genomförande ...................................................................................... 18 
4.5 Validitet och reliabilitet ....................................................................... 18 
4.6 Metoddiskussion ................................................................................... 19 

4.6.1 Val av metod och urval .................................................................. 19 
4.6.2 Genomförande................................................................................ 19 
4.6.3 Validitet/Reliabilitet ....................................................................... 19 
4.6.4 Analys ............................................................................................ 19 

5 RESULTAT ............................................................................................................ 21 

5.1 Sammanställning av intervjuerna ...................................................... 21 
5.1.1 Vad upplever pedagogerna som störande beteende ....................... 21 
5.1.2 Vilka strategier använder sig pedagogerna av ............................... 22 
5.1.3 Pedagogernas uppfattningar om samverkan .................................. 24 

5.2 Sammanfattning ................................................................................... 25 

6 DISKUSSION ......................................................................................................... 26 

6.1 Resultatdiskussion................................................................................ 26 
6.1.1 Pedagogernas upplevelse av störande beteenden ........................... 26 
6.1.2 Pedagogernas uppfattning om strategier ........................................ 27 
6.1.3 Pedagogernas inställning till samverkan ........................................ 29 

6.2 Fortsatt forskning ................................................................................ 29 

7 REFERENSLISTA ................................................................................................ 30 

        BILAGA 



3 

1 INTRODUKTION 
 
De barn som avviker från den föreställda normen är de barn som vi anser att 
pedagoger kan utvecklas av. Det är dessa barn som är mest utmanade, krävande och i 
vissa fall provocerande, detta leder till att vi tvingas hitta lösningar och strategier för 
att bemöta alla barn på sin nivå och utveckla dem i rätt riktning. 
 
Skolan har genom tiderna förändrats och läraren idag är inte den auktoritet som man 
kunde se förr. Förr var det disciplin och ordning som gällde i klassrummet, idag har 
eleverna mer inflytande vilket gör att det kan uppfattas som att disciplinen och 
ordningen i skolan minskar. Detta kan vara en bidragande orsak till att vi idag ser fler 
barn med svårigheter på grund av att dessa barn behöver den tydliga struktur och de 
tydliga regler som fanns förr. För att barnen ska vara medvetna om sina känslor och 
känna sig trygga i skolans miljö betonar Gottberg (2007) vikten av en strukturerad 
vardag i skolan. Vår uppfattning är att de flesta pedagoger anser att ”lugna barn är 
goda barn” vilket kan medföra att vissa pedagoger kan ha 
 

… svårare att skapa meningsfulla sociala och yrkesmässiga relationer till de 

”stökiga”. Till detta kommer att en del skolfolk inte har någon erfarenhet av att 

skilja mellan de många olika orsaker ”stökigheten” kan ha, och det skapar stort 

utrymme för mytbildning kring moderna barn och deras familjer  

 
(Juul och Jensen, 1995, s. 263).  

 
I dagens skola har alla barn rätt till en likvärdig utbildning oavsett vilka svårigheter 
man har. Detta leder till att alla barn i möjligaste mån integreras i den ”vanliga” 
skolan vilket i sin tur leder till att vi i en skolklass kommer att möta elever med ett 
antal olika svårigheter, bl.a. barn som uppvisar sociala svårigheter. Det kan vara 
svårt för dessa barn att anpassa sig till de normer och regler som finns i dagens skola. 
”En skola för alla” kan, även om den syftar till att erbjuda alla elever en möjlighet till 
utveckling, i praktiken innebära att den missgynnar barn, vilka har svårigheter att 
tillgodogöra sig undervisningen i dagens stora barngrupper. 
 
Som lärare hamnar man ofta i situationer där man inte riktigt vet hur man ska hantera 
situationen eller hur man ska bemöta barnen. Syftet med arbetet är att undersöka vilka 
beteenden hos barn som de intervjuade pedagogerna upplever stör undervisningen, 
vilka strategier de använder för att bemöta dessa barn samt om de intervjuade 
pedagogerna upplever att det finns en gemensamt utarbetad strategi på den aktuella 
skolan för att bemöta de barn som uppvisar ett störande beteende. 
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2 BAKGRUND 
 
I detta kapitel kommer vi att behandla ”störande beteenden” med utgångspunkt i 
läroplanen, tidigare forskning kring barns beteenden, normalitet, sociala och 
emotionella svårigheter samt forskning kring strategier för att bemöta barn som 
uppvisar sociala och emotionella svårigheter. 

2.1 Styrdokument 
 
Läroplanen är tydlig med att vi pedagoger ska främja barnens förståelse för andra 
människor, vara öppna för skilda uppfattningar och även uppmuntra att de förs fram, 
samt låta varje barn få hitta sin unika egenart och … därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (Utbildningsdepartementet, 
1994, s. 3). I läroplanen står att man som lärare ska diskutera och klargöra med 
eleverna om det svenska samhällets värdegrund och konsekvenser för det personliga 
handlandet. Att tillsammans med eleverna diskutera skiljaktiga värderingar, 
uppfattningar och problem för att utveckla regler i gruppen är också av stor vikt (a.a.). 
 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och kan 
därför inte utformas lika för alla. Särskilt ansvar har skolan för de elever som av 
olika anledning har svårigheter att nå målen. Alla barn ska känna trygghet och lära 
sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra samt fostras till rättskänsla, 
generositet, tolerans och ansvarstagande. Varje pedagog ska visa respekt för den 
enskilda individen och utgå från ett demokratiskt förhållningssätt i det vardagliga 
arbetet (a.a.). 

2.2 Störande beteenden 

2.2.1 Tidigare forskning kring barns beteenden 
 
Barns tankar är beroende av situationen och människorna runt omkring dem. Barnets 
förståelse av världen blir en del av barnets personlighet. Barn kan inte erfara eller 
skapa en förståelse för någonting de inte har erfarenhet av. Varje ny erfarenhet 
barnen får gör att de uppfattar och förhåller sig till världen på ett nytt sätt. Detta kan 
jämföras med det som Stern påpekar i Pramling Samuelsson & Mårdsjö Olsson 
(2007) där han redogör för barns utvecklande av ett ”verbalt själv”. Språket 
framkallar en splittring i självet eftersom det kommer att finnas både upplevda och 
verbalt representerade erfarenheter. En människa är alltid medveten om världen från 
sitt perspektiv i alla situationer hon befinner sig i. Varje barn uppfattar världen 
omkring sig med utgångspunkt i tidigare erfarenheter. Barn lär sig hela tiden av de 
erfarenheter de möter och dessa bär de sedan med sig hela livet. Det är variationen av 
erfarenheter som gör barnens utveckling möjlig. Genom att erfarenheterna skiljer sig 
från tidigare får barnen ett handlingsutrymme då det kan pröva och överskrida 
gränser (Pramling Samuelsson & Mårdsjö Olsson, 2007). 
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Om individer förstår vad de lär sig när de själva strävar efter att skapa en 

variation i lärandeobjektet får det konsekvenser för undervisningen i såväl 

förskola, fritidshem och skola. I och med att dessa verksamheter ser olika ut måste 

lärare pröva och ompröva hur de använder variationen när barn skall lära sig 

något. Det handlar om att vi som lärare måste ta till vara barnens och elevernas 

sätt att förstå ett och samma fenomen, men också söka tydliggöra den variation 

som de själva genererar. Variationen i lärandet kan se olika ut beroende på hur 

gamla barnen är och vilket innehåll det handlar om att lära sig 

 

    (Pramling Samuelsson & Mårdsjö Olsson, 2007, s. 39-40). 
 
Skolan måste sträva efter att på varje utvecklingsstadium möta barnet på sin nivå och 
där det befinner sig. Pedagogen har till uppgift att skapa en stimulerande miljö så att 
barnets medfödda egenskaper kan utvecklas på bästa sätt. Enligt Pramling 
Samuelsson & Mårdsjö Olsson (2007) utvecklade Gesell och Ilg en teori om barns 
utveckling. Denna teori fick störst inflytande över förskolan, och grundade sig på 
observationer av barns beteende. Under dessa observationer kunde de för varje 
åldersgrupp beskriva de karakteristiska dragen. De använde sig av begreppet 
mognad, och detta gav en biologisk innebörd inom utvecklingspsykologin. Pramling 
Samuelsson & Mårdsjö Olsson (2007) beskriver Gesell och Ilgs resultat av den 
sensomotoriska processen där typiska mönster i barns beteende kan ses och är olika 
för varje åldersgrupp. Med Gesell och Ilgs beskrivningar av varje åldersstadium var 
det ganska enkelt att vara lärare. Då man visste vad varje åldersgrupp var intresserad 
av och kunde klara av kunde man på ett lättare sätt planera och organisera material 
och aktiviteter som passade utvecklingen (a.a.). 
 
Imsen (2008) och Maltén (2002) beskriver Piagets utvecklings och mognadsteori där 
han hävdar att skolan ska anpassas efter barnet. Det mest väsentliga är den aktiva, 
personliga konstruktionsprocessen. Piaget menar att kunskap inte kan tas emot 
receptivt utan den måste erövras av egna krafter och erfarenheter. Vidare beskriver 
Maltén (2002) med utgångspunkt i Piagets teorier att det är människans naturliga 
potential och livskraft som styr utvecklingen och att det är den inre motivationen 
fungerar som en drivkraft. 
 
Små barn upp till fyra– femårs ålder förstår i stort sett inte regler. Fram till nio–tio 
års ålder uppfattar de moralen som rättvisa. De anser att det som fröken säger är lag. 
Den autonoma moralen utvecklas när barnet kommer i tio års ålder. Då är barnet 
moget för att acceptera en relativ rättvisa. Detta kräver att barnet kan förstå 
ömsesidighet och samarbete i mötet med andra och hantera deras åsikter och 
värderingar. Utnyttjar man Piagets moralstadium från början har man sedan större 
chanser att i högre åldrar stimulera barnens utveckling till en autonom moral, en 
självvald moral som är grundad på barnets egna ställningstaganden (Maltén 2002). 
Genom att imitera personer i sin omgivning utvecklar barnet sin moralkänsla. Det 
kan vara föräldrar, andra vuxna, jämnåriga vänner eller rollmodeller i massmedia. 
Barnets imitationer godtas eller avvisas av miljön så att de antingen förstärks eller 
släcks ut. Goda förebilder är en viktig del i den moraliska fostran menar Imsen 
(2008). 
 

Enligt en inlärningsorienterad moralteknik är föräldrarna centrala under hela 

den moraliska fostran. Beteendemönster som lärts in under barndomen har en 

benägenhet att bestå om inte belöningsmönstret ändras. Konsekvens i 

utdelningen av belöningar och straff blir en viktig princip i den moraliska 
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fostran. Det är föräldrarnas uppgift att inför barnet markera skillnaden mellan 

rätt och fel, och göra det på ett sådant sätt att barnet inte blir osäkert och 

villrådigt genom att utsättas för godtyckliga förbud och påbud 

 

          (Imsen, 2008, s. 585). 
 

En av dem som argumenterar för konsekvent uppföljning av moralregler är Bandura. 
Han menar att man inte bara ska använda sig av belöningar och straff, man ska ge 
förklaringar om varför regler ska följas. Syftet med det hela är att de yttre 
sanktionerna ska ersättas med barnets inre kontroll (a.a.). 

2.2.2 Normalitet 
 
Att hos människan hitta vad som är normalt är en relativt ny företeelse. I svenska 
ordböcker dyker begreppet inte upp förrän i mitten av 1800- talet. Adolphe Quetelet 
skapade då uttrycket medel- eller genomsnittsmänniska och utvecklade teorin från 
astronomernas teknik där stjärnors rätta position bestämdes i form av ett diagram. 
Denna teknik överfördes sedan för att bestämma vissa medelvärden hos människor 
och genom detta bedöma vad som anses vara normalt. Detta diagram fick senare 
benämningen normal- eller klockkurva (Lundgren, 2006).  

 
Barn har inte, lika lite som vuxna, en själ som kan avbildas oberoende av 

normer som gäller i det specifika samhället och historiska tidevarvet. Det är när 

individer bryter mot önskningar och moraliska påbud som korrigeringspolitiken 

aktiveras. Så betraktat är vår kultur besatt av att upptäcka avvikare, och besatt 

av att korrigera dem till den önskvärda normen  

             (Locus, 2008, s. 85). 
 
Att man har normala krav på ett barn innebär ofta detsamma som att man har 
normala förväntningar på samma barn (Asmervik m.fl. 2001). Det betyder, fortsätter 
Asmervik m.fl. (2001) att vi bortser från det beteende som inte är relevant. Barn 
förstår snabbt vad man anser om dem och om man grundar sig på felaktiga 
antaganden finns det risk för att de utvecklar en dysfunktionell självkänsla. Har man 
hela tiden normala förväntningar på ett barn klarar de också mer uppgifter och mår 
dessutom bättre (a.a.). Om man som pedagog försöker att skapa en norm och utplåna 
olikheterna för att nå en enhetlighet så löper man större risk att smågruppsbildningen 
förstärks. Som pedagog gäller det att skapa ett klassrumsklimat där olikheter 
accepteras och där det är tillåtet att vara på sitt sätt och även arbeta på sitt sätt 
(Jacobsen m.fl. 2004). 
 

Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också 

olika vägar att nå målen. Skolan ska ha ett särskilt ansvar för de elever som av 

olika anledning har svårigheter att nå målen i utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla    

  

    (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 4). 
 
Vidare menar Thornberg (2006) att inom en grupp är normens ändamål att styra upp 
en social tillvaro och att samordna gruppmedlemmarnas aktiviteter. Det är normer 
som hjälper en grupp att nå sina mål skriver Brown (a.a.). I en social situation finns 
alltid någon sorts form av yttre eller inre kontroll och syftet är att göra deltagarnas 
beteende normföljande och förutsägbart (Stensmo 1997). 
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Det finns både uttalade och outtalade normer i ett klassrum. I klassrummet finns ofta 
normer för vad man får och inte får göra. Det finns normer för hur man ska sitta, hur 
och när man får prata samt hur man bör interagera med andra i klassrummet. 
Thornberg (2006) beskriver dessa normer som klassrumsregler. Syftet med 
klassrumsreglerna är huvudsakligen att reglera barnens uppförande så att de inte stör 
de andra eller påverkar undervisningen negativt, men också för att minska risken för 
skador på barnen och skolans egendom. En vanlig feltolkning kan vara att 
klassrumsreglernas funktion är att reglera och kontrollera elevernas beteenden i 
klassrummet. Syftet är att upprätthålla en ordning och när denna ordning är grundad 
kan undervisningen genomföras på bästa sätt. I och med att eleverna tar del av dessa 
normer i skolan påverkar det deras långsiktiga sätt att tänka om sig själva och om 
omvärlden. Detta kan vara ett medvetet arbetssätt hos lärarna för att elever ska lära 
sig visa respekt för andra. Jacobsen m.fl. (2004) betonar att det i en god 
klassrumsmiljö finns en ömsesidig acceptans för att vi är olika och påpekar hur 
viktigt det är att vi bekräftar, erkänner och ser varandra i klassen. Att man som 
pedagog ser till att alla elever lägger märke till varandra, hälsar på varandra, lyssnar 
och reagerar på varandra är av stor vikt (Jacobsen m.fl. 2004). 
 
Samuelsson (Locus 2008) använder sig av begreppet ”institution” när han menar att 
verksamheten i förskolor och skolor inte konstrueras utifrån vad barnet behöver - det 
mår de bra av, utan utifrån vad institutionen kan ge - det mår de bra av. Ett 

institutionellt grundtagande som detta använder pedagoger då de konstruerar 

förväntningar och regler kring vad som är normalt och vad som är avvikande (Locus, 
2008, s.86). Även Sigsgaard (2006) använder sig av begreppet institution och påpekar 
att det idag fokuseras mycket på barns och föräldrars svårigheter, fel och brister när 
man istället borde lägga fokus på att bristen på barnens arbetsro i skolan. Detta kan ha 
att göra med skolans barnsyn och organisation. 
 

Vidare påpekar Samuelsson (Locus 2008) att barn idag tillbringar mer än 30 000 
timmar av sin barndom på institutioner som dagis, förskola, fritidshem, grundskola 
och gymnasium. Institutioner där barnen inte bara ska tillägnas ämneskunskaper utan 
också sociala färdigheter som värderingar och normer. Vilket sker genom att 
pedagoger 

 
… fostrar/socialiserar/disciplinerar förskolebarn och skolelever till att endast 

prata när de fått lov till det, att tvinga lyssna på det vuxna och andra barn har 

att säga, att endast röra sig när de har tillåtelse att göra det, att invänta sin tur 

och att sitta på ett sådant sätt som de vuxna gillar. Detta som ett sätt att 

införliva vad som är normalt, önskvärt och uppskattat i institutionen och på 

samma gång vad som är onormalt, oönskat, illa uppskattat och därmed 

betraktas som avvikande i institutionen  

 

                                                                                    (Locus, 2008, s. 85). 

2.2.3 Sociala och emotionella svårigheter  
 
Vad är en känsla? Att vara glad, ledsen, arg eller rädd (Gottberg 2007). Gottberg 
(2007) ger oss förklaringen att en emotion är en omedveten process som hela tiden 
finns i oss, men när vi blir medvetna om emotionen uppstår känslan (a.a.). 
 

Man kan känna sig drabbad av en känsla, men man måste inte nödvändigtvis 

vara kvar i den. Vi människor har en förmåga att påverka vårt tillstånd genom 
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tankereglering och beteendeförändring. Känslor kan ibland drabba oss så starkt 

att vi hamnar i affekt. När vi handlar i affekt är vi känslostyrda. Det är inte 

ovanligt att vi agerar överilat och säger eller gör saker som vi sedan ångrar  

       

(Gottberg, 2007, s. 25). 
 

All undervisning bygger på kommunikation (i olika former) och all kvalitativ 

kommunikation kräver en fungerande relation (Kernell, 2002, s.96). Vilka beteenden 
som uppfattas som störande beror helt på vilken pedagog man frågar.  Alla har vi 
olika toleransnivå och varje person har sitt sätt att förstå sig själv och andra. Det är 
vår tolkning relaterad till vår grundläggande värdering som avgör hur vi tycker och 
tänker om oss själva och andra (Eresund och Wrangsjö 2008). Asmervik m.fl. (2001) 
menar att det finns en mängd olika beteenden som kan störa pedagogen, de övriga 
barnen och undervisningen. Det finns de barn som är allmänt högljudda, vissa som 
trissar upp varandra eller som får andra att börja skratta, det finns vissa barn som är 
grova i munnen som på det viset stör undervisningen och det finns vissa barn som 
stör genom att vara okoncentrerade på uppgiften. Gottberg (2007) tar även upp de 
barn som av någon anledning intar en negativ attityd eller som ofta ser omgivningen 
som fientligt inställd till dem själva.  Asmervik m.fl. (2001) betonar att det för en del 
barn inte spelar någon roll att det är negativ uppmärksamhet de får bara de får någon 
uppmärksamhet alls. Att kunna hantera sina känslor och den impulsivitet som ofta 
uppstår i samband med känslor är av stor vikt för hur vi fungerar och samarbetar med 
andra människor samt hur vi hantera problem som uppstår i sociala möten (Gottberg 
2007). Eresund & Wrangsjö (2008) använder begreppet bråkiga barn och menar att 
bråkigheten hos ett barn inte är någon fastställd egenskap utan begreppet är relativt 
eftersom det är de vuxna i barnets närhet som definierar de känslor som väcks. 
 
Kinge (2000) beskriver den maktlöshet som många pedagoger känner då de möter 
barn som på ett eller annat sätt har sociala svårigheter. Dessa barns beteenden är ofta 
krävande, provocerande och oförutsägbara vilket gör att vi pedagoger känner oss 
maktlösa och letar efter lösningar och strategier för att få ordning på situationen. 
Eftersom barn med sociala och emotionella svårigheter oftast saknar en specifik 
diagnos menar Kinge (2000) att dessa barns svårigheter sällan prioriteras. De får 
sällan den uppmärksamhet och de hjälpinsatser som krävs jämfört med andra barn 
med andra funktionshämningar. Kernell (2002) påtalar vikten av att lära känna 
barnet, att ha förståelse för hur denna individ tänker och reagerar, vilka intressen, 
preferenser, styrkor och begränsningar individen har, för att bättre kunna förutse hur 
barnet reagerar samt att vi genom detta förhoppningsvis får en fungerande relation. 
Barn som inte får hjälp att träna sin sociala förmåga löper större risk för att få 
problem med kamratrelationer men även problem i andra sociala sammanhang 
(Gottberg 2007). 
 
Kinge (2000) påtalar att beteckningen på sociala och emotionella svårigheter 
vanligen används på barn med beteendeproblem eller anpassningsproblem men 
också när det gäller barn med samspelsproblem. Det finns inte några entydiga 
definitioner av beteendeavvikelser utan det är situationen, våra attityder och 
värderingar som avgör vad som anses som störande beteende. Likt Kinge (2000) 
påtalar Asmervik m.fl. (2001) definitionen av beteendestörning och menar att det är 
utifrån en normativ ståndpunkt som beteendet bryter mot det accepterande i en viss 
skola eller viss klass. Vidare menar Asmervik m.fl. (2001) att man i skolan ofta 
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uppmärksammar beteendestöningar, inte bara för att det stör undervisningen utan 
också för att det hämmar barnet i sin utveckling och inlärning. 
 
Beteendestörningar uppfattas ofta bero på en egenskap hos eleven, men det är 
riktigare att säga att problemen är en följd av samspelet med andra individer. Även 
om beteendet har en viss biologisk påverkan och att erfarenheter spelar in måste man 
ta hänsyn till att ett barn kan bete sig olika beroende på vilken miljö barnet befinner 
sig i, det kan exempelvis vara skolan, lekplatsen eller hemmet (Asmervik m.fl. 
2001). Axengrip och Axengrip (2004) påtalar vikten av att hitta ett arbetssätt ihop 
med barnet som gör att barnet blir bättre på att lära sig att kontrollera sina 
beteendeproblem. Det kan exempelvis handla om att strukturera vardagen. Fasta 
rutiner ger barnen en trygg plattform och utgör barnets grundtrygghet vilket 
underlättar för barnet i sociala situationer (a.a.). Även Gottberg (2007) betonar vikten 
av en strukturerad vardag för att barnen ska vara medvetna om sina känslor. 
 
Svåra beteendeproblem betecknas av att andra personer blir kränkta eller att man 
bryter mot bestämda normer och regler i samhället, man bryter mot sociala och etiska 
normer och är till skada för andra individer, sig själv eller materiella ting (Asmervik 
m.fl., 2001). Vidare menar Kinge (2000) att en del barn med sociala och emotionella 
svårigheter kan ha haft en brist i den tidiga sociala interaktionen med sin nära 
omsorgsgivare vilket kan ha lett till dessa fortsatta problem. De som utvecklar svåra 
beteendeproblem gör det ofta i tidig ålder. För de barn som utvecklar 
beteendeproblem kan man ofta se tendenserna när barnet är tre, fyra år gammalt. Att 
det aggressiva beteendet ökar och att barnet under förskoleåldern skapar negativa 
relationer både till barn och vuxna kan även detta tyda på att barnet har 
beteendeproblem. När det gäller svåra beteendeproblem så finns det vissa 
riskfaktorer som bland annat häftigt humör, hyperaktivitet, uppmärksamhetsproblem 
och stark oppositionslusta (Asmervik m.fl. 2001). Även Eresund och Wrangsjö 
(2008) betonar vad som kännetecknar barn som är i riskzonen. Det kan bl.a. vara att 
barnet inte ser konsekvenserna av sitt handlande, eller att barnet inte har förmåga till 
empati. Att förebyggande åtgärder sätts in tidigt är av stor vikt för att hjälpa barnet 
att bryta beteendemönstret. Ofta ser man bättre effekt på de yngre barnen då de inte 
är lika fastlåsta i sitt beteende. Asmervik m.fl. (2001) ger exempel på bland annat 
individuell kognitiv färdighetsträning, stärkande av föräldrakompetensen och 
multisystematisk terapi som åtgärder för att stötta och hjälpa barn och föräldrar i 
denna situation. Ju större ett barns funktionella svårighet är, desto mer 

uppmärksamhet och intresse behöver det få i sin individuella existens och tillvaro 
(Juul och Jensen, 2005, s. 265). 

2.2.4 Definition och orsaker till störningar i klassrummet? 
 
Vi har för vana att tolka vad vi anser är barnens dåliga sidor som avsaknaden av 
vissa goda egenskaper, vi har de lata barnen, de barn vi anser inte anstränger sig 
tillräckligt, vi har de nonchalanta barnen, de vi anser är ouppmärksamma och inte 
lyssnar. Vi har också de olydiga barnen som inte låter sig underordnas och vi har de 
elaka barnen som uppträder aggressivt eller sårande. Målet är att barnet ska lära sig 
att kontrollera beteendet och det sker ofta genom skuld och skambeläggning 
(Eresund & Wrangsjö 2008). 
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Störningar i klassrummet kan vara incidenter som tar uppmärksamheten från den 
planerade undervisningen, det lärande som är skolans huvuduppgift. Dessa 
störningar kan betecknas som ”disciplinproblem”. Det är de som påverkar hela 
klassen eller delar av den. Det kan också visa sig som utagerande beteenden som 
våld, mobbning och skällsord. Det finns även osynliga störningar och med det menas 
tankeflykt, dagdrömmar och att koncentrationen ligger på något annat än vad 
lektionen avser (Stensmo 1997). Stensmo (1997) benämner denna form av störning 
som koncentrationssvårigheter och denna form påverkar bara en liten del av klassen. 
Juul och Jensen (2005) väljer att benämna barn med sociala svårigheter som 
utmanande barn eftersom det beskriver ett relationellt fenomen istället för att 
uteslutande kategorisera barnet.  
 
Att störningar förekommer av olika slag i klassrummet kan förklaras på olika sätt: 
 

• Eleven: Problemen kan bero på biologiska eller psykologiska orsaker. 
• Familj: Kan bero på att föräldrarna mår dåligt eller att de inte klarar av sin 

fostransuppgift som resulterar i att eleven får anpassningsproblem. 
• Ungdomskultur: Eleven för en medveten kamp mot vuxenvärlden. Eleverna 

revolterar. 
• Samhällskris: Den sociala kontrollen som tidigare fanns har försvunnit och 

samhället är nu desorganiserat. 
• Resursbrist: Störningar kan bero på bristande resurser i skolan, till exempel 

utslitna lokaler, gamla läromedel och mindre lärare. 
• Skolning: Eleverna gör motstånd till den dolda läroplan som sorterar och 

disciplinerar eleverna. 
• Lärarna: Störningen är ett resultat på missnöje över lärarnas dåliga 

undervisning (Stensmo 1997). 
 
Likt Stensmo (1997) tar Gottberg (2007) upp biologiska och neurologiska faktorer 
och påpekar att temperament, läggning, inlärningssvårigheter, 
koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och språkförsening kan vara orsaker till 
varför barn uppvisar social och emotionella svårigheter.  Till skillnad från Stensmo 
(1997) tar Gottberg (2007) och Sigsgaard (2006) upp stress som en faktor till att barn 
kan få sociala svårigheter. Idag saknar många barn tydlig struktur och fasta rutiner 
vilket bidrar till att barnen får svårare att styra sina känslor. Den stress som barn 
känner måste vi vuxna hjälpa dem ur, det är vårat ansvar och det kan vi bland annat 
göra genom att lära dem olika avslappningstekniker (Gottberg 2007). Sigsgaard 
(2006) betonar också att samhället ser annorlunda ut idag, barn leker och har inte 
samma aktiviteter idag som de hade förr. Förr var barnen ute och lekte, idag har 
barnen andra intressen som att spela dataspel och se på film vilket han menar kan ha 
en bidragande effekt till att barn idag har svårare att koncentrera sig i skolan. Likt 
Stensmo (1997) menar Gottberg (2007) att familjen har stor betydelse för hur barnet 
samarbetar. Hur man kommunicerar och handskas med känslor i familjen har en 

stark inverkan på hur barn kontrollerar och styr emotionella reaktioner (Gottberg, 
2007, s.37). 
 
Asmervik mf.l. (2001) påpekar dessa bidragande orsaker till beteendeproblemen: arv, 
hälsa, tankar, känslor och dels familj, vänner och skolan. De barn som är upptagna 
med att tänka på de bekymmer som finns i hemmet är svårare att handskas med 
eftersom de ofta bråkar i klassrummet. Med största sannolikhet har dessa ”bråkiga” 
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barn en känsla av misslyckande. De försöker dölja känslan och problemen för andra 
och för sig själva genom att vara kaxiga och bråkiga. 
 
I de flesta klasser påträffas problemelever, som Asmervik m.fl (2001) benämner 
dem. Vissa av dessa elever gör mycket väsen av sig och hamnar vanligtvis i 
konflikter med andra. Det finns också de elever som drar sig undan 
klassgemenskapen och håller problem för sig själva. Ofta är det här det krockar och 
utvecklas till problem. Samspelet med dessa barn kan te sig svårt för elever och 
lärare. Asmervik m.fl (2001) menar att det bara är i vissa situationer problemen visar 
sig. Det kan vara en särskild tidpunkt som gör att det blir problem eller också 
personkemin mellan vissa elever.  

2.3 Strategier 
 
I detta avsnitt kommer vi att ägna oss åt strategier och social emotionell träning i 
allmänhet och i stora drag, vi kommer inte att fokusera på något specifikt 
träningsprogram. 
 
Alla pedagoger har sin egen strategi för att hålla ordning på sina elever. En strategi 
kanske passar på en grupp men inte på en annan och vissa strategier riktar sig mer till 
individen än till hela gruppen. En avgörande betydelse för hur barnen tillgodoser sin 
undervisning i klassrummet är vilket socialt klimat som råder. Präglas samarbetet av 
negativ konkurrens eller positivt lagarbete? Eller råder likgiltighet? Detta har stor 
betydelse för den enskilda individens inlärning och välbefinnande (Jacobsen m.fl. 
2004). Gottberg (2007) ger en tydlig beskrivning av hur en och samma händelse kan 
framkalla olika känslor hos olika människor och hur viktigt det är att man förklarar 
och tydliggör för barn att vi reagerar olika i olika situationer samt att det är helt 
naturligt och säkerligen alldeles nödvändigt att vi gör det.  
 
1996 gjordes en landsomfattande undersökning i Danmark som omfattade 20 % av 
Danmarks grundskoleelever då resultatet visade att av dessa 20 % störde 10 % av 
eleverna mer eller mindre undervisningen konstant för sig själva eller för andra 
elever. Mer än 2 % störde hela tiden undervisningen och knappt 1 % av eleverna 
upplevdes så störande av pedagogerna att de inte ville ha dem kvar i skolan. I Norge 
har motsvarande undersökningar gjorts med i stort sett samma resultat (Juul och 
Jensen 2005). 
 
Samuelsson (2008) menar att de regler som pedagoger ställer upp för sina elever 
fungerar som verktyg för att bevara disciplin och ordning i klassrummet. De regler 
som sätts upp gör att man tydligt kan urskilja de beteenden som inte är önskvärda 
och otillåtna från de beteenden som är önskvärda och tillåtna utifrån skolans eller 
pedagogens perspektiv.  
 
Juul och Jensen (2005) menar att en del pedagoger ständigt är benägna att endast 
värdera barnets beteende utifrån den påverkan det har på barnets arbetsvillkor och 
inte utifrån de konflikter och dilemman som det enskilda barnet bär inom sig. 
Jacobsen m.fl. (2004) betonar vikten av barnens placering för att skapa en god 
arbetsmiljö i klassrummet. I vissa sammanhang kan en hästskoform av bänkarna 
vilket främjar diskussion och samtal vara till sin fördel medan det i andra situationer 
som vid temaarbeten kan vara mer gynnsamt att placera barnen i grupper (Jacobsen 
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m.fl. 2004). Var är klassens svaga respektive stökiga elever placerade och har 
pedagogen en systematisk strategi för valet av placering är frågor som Jacobsen m.fl. 
(2004) ställer sig. Vidare menar Jacobsen m.fl. (2004) att om man som pedagog visar 
engagemang och intresse för de elever som har sociala eller ämnesmässiga 
svårigheter och placerar dem långt fram i klassrummet bredvid elever som är 
kompetenta både socialt och ämnesmässigt så kan man minimera det sociala avstånd 
som i vissa fall råder mellan eleverna och istället skapa en god arbetsgemenskap. 

2.3.1 Bemötande 
 
Enligt Piaget bör pedagogens möte med barnet inrikta sig på att prata på elevens 
mognadsnivå, visa eleven att man uppskattar just det barnet och har tilltro till det. 
Man bör stimulera elevernas kreativitet, utgå från barnens erfarenheter, förväntningar 
och värderingar vid arbetet i undervisningen samt med humorns hjälp försöka skapa 
avspänning i klassrummet. Motivationen ska komma inifrån och med den även 
belöningen att jag klarade det. Läraren ska inte störa eleven genom att i onödan 
korrigera eller avbryta. Så länge barnen inte skadar sig själva eller någon annan bör 
mycket frihet prägla vardagen i skolan (Maltén 2002).  
 
Olika situationer som ett barn står inför i skolan, kan framkalla oro och ängslan hos 
dem. Hårda kommentarer från lärare kan bli orsak till besvikelse och rädsla hos 
många elever. Upprepas detta kan det resultera i att eleven alltid känner oro och 
rädsla inför denna lärare eller lektion. Även rädslan att göra bort sig inför andra 
elever är stor. Ger då läraren nedslående kommentarer utvecklar eleven strategier för 
att slingra sig undan sådana situationer där sådant kan hända (Imsen 2008). Imsen 
(2008) beskriver att en av de första som belyste det som sker efter responsen var 
Thorndike. Thorndike menar att lärande medför att banden mellan stimulus och 
respons stärks. Han kom fram till att straffets verkan är överdriven och att belöning 
är en mycket mer effektiv metod än straff (a.a.). 
 
Vid Merretts och Wheldalls (1992) observationer om lärare ger beröm eller inte, 
framkom det att pojkar fick mer beröm och uppmärksamhet av manliga lärare än av 
kvinnliga. Det visade även att kvinnliga lärare tilltalade pojkar mer, men i detta fall 
var det negativa kommentarer om deras sociala beteende. Merret och Wheldall 
(1992) skriver att studier har visat att lärare ofta tar för givet att det är pojkar som 
ofta är bråkmakarna i klassrummen. 

2.3.2 Social och emotionell träning  
 
Det finns flera framarbetade program för att träna den social och emotionella 
förmågan både hos yngre och äldre barn, SET- Social Emotionell Träning och ART- 
Aggression Replacement Training är bara exempel på några av dem. Redan på 1980- 
talet arbetade Arnold P. Goldstein och Barry Glick fram programmet ART som idag 
används inom skolan, kriminalvården och idrottsverksamhet runt om i hela världen. 
Programmet grundar sig i social inlärningsteori och kognitiv psykologi och är ett 
program som används för att förebygga och hindra utveckling av våld och 
aggressivitet hos ungdomar och barn (Internet 091206). 
 
Idag har det blivit vanligare att man i skolan på ett medvetet plan arbetar med social 
och emotionell utveckling. Målet är att skapa en miljö där barnen får känna sig 
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trygga och där barnen kan utveckla en god självkänsla, detta skapas genom att 
barnen får träna på att förstå och hantera egna och andras känslor (Gottberg 2007). 
Även Kimber (1999) påpekar att barn och ungdomars problem har växt och därför 
har den sociala och emotionella träningens behov ökat. Det är i dagens samhälle 
viktigt att man kan hantera känslor och läsa av sociala situationer för att kunna 
använda sina känslor exempelvis vid samarbete, förhandlingar och konfliktlösningar. 
Om man ska lyckas med den social och emotionella träningen så måste man arbeta 
strukturerat med träningen och den bör schemaläggas för att barnen ska må bättre 
och fungera bättre både i grupp och individuellt. Man skulle aldrig komma på tanken 
att … enbart föra in matematik eller svenska på schemat när man har lite tid över 

eller när ett akut behov uppstår (Gottberg, 2007, s.17).  
 
För att barnen ska kunna hantera sina känslor menar Kimber (1996) att det är viktigt 
att man aktivt jobbar med att hjälpa barnen att: 

 
• ge namn åt sina känslor, 
• tala om vad de känner, 
• känna igen vilken känsla de har i ett visst ögonblick, 
• kontrollera starka känslor, 
• vara lugna även i svåra situationer, 
• vara flexibla i hantering av förändring, 
• hantera impulsiva och frustrerande känslor. 

 
Det mest avgörande vid social och emotionell träning är pedagogens bemötande och 
förhållningssätt till eleverna (Gottberg 2007). Även Eresund & Wrangsjö (2008) 
betonar bemötandet som en avgörande aspekt då samspelet är av stor vikt i den social 
och emotionella träningen. Att man även tar hänsyn till att alla lär sig på olika sätt är 
av stor vikt i den emotionella träningen. Det är en förutsättning att man får in så 
många sinnen som möjligt och där igenom förstärker effekten av träningen. Att 
förstärka sina känslor genom att exempelvis rita, måla, skriva, dramatisera eller 
berätta om känslan kan göra att barnet tar till sig budskapet lättare (Gottberg 2007). 
Läroplanen (Utbildningsdepartementet 1994) uppmanar att eleverna ska få uppleva 
olika uttryckssätt för kunskap och att bl.a. skapande, drama, rytmik, ord och bild ska 
ligga till grund för en varierad undervisning.  
 

Emotionell träning handlar inte om att ersätta de negativa eller ”svåra 

känslorna”. Det handlar om att förstärka de känslor vi vill ha mer av. Sorg ilska 

oro eller skam försvinner inte ur våra liv om vi jobbar med emotionell träning. 

Dessa känslor är en del av livet. Poängen är att vi kan välja att uppleva mer 

glädje, lycka, lust, kärlek och harmoni och på så vis ”balansera upp” de känslor 

som vi upplever som negativa eller svåra   

 

(Gottberg, 2007, s. 74). 
 
En viktig del i den sociala och emotionella träningen är att vi lägger fokus på det 
positiva. Även de barn som vi upplever är de mest hopplösa gör bra saker och 
faktiskt oftare än vi tror. Det är dessa tillfällen då det positiva beteendet kommer 
fram som vi måste uppmuntra och ta till vara på eftersom det är på detta sätt som vi 
främjar utvecklingen i önskad riktning. Exempel på hur man som pedagog kan agera 
i situationer då de oönskade beteenden uppträder som starkast kan exempelvis vara 
att ignorera de som inte gör det du har sagt eller tänkt och istället flytta fokus och all 
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uppmärksamhet till dem som uppvisar det önskvärda beteendet. I detta fall är det 
viktigt att barnen är medvetna om vad du vill att de ska göra och vilka förväntningar 
du har på barnen samt att man är generös med beröm till de barn som gör det du har 
tänkt dig. Denna strategi menar Gottberg (2007) leder till att de elever som inte får 
uppmärksamhet på grund av sitt oönskade beteende med tiden kommer att börja göra 
som du vill eftersom alla barn vill ha uppmärksamhet och bekräftelse. Denna metod 
kallas för selektivt seende och fungerar ofta mycket bra för dem som medvetet 
använder sig av den (Gottberg, 2007, s.79). Gottberg (2007) ger ytterligare exempel 
på strategier som kan få barn att visa önskvärda beteenden, som att använda positiva 
termer vilket är en av hörnstenarna då det gäller att betona det positiva.  
 

Istället för att satsa på att förändra barns beteende på symtomnivå, det vill säga deras 
samarbetsvilja, självtillit och sociala ansvarstagande anser Juul och Jensen (2005) att 
man bör skapa en pedagogik som satsar mer på deras inre kärna av integritet, 
själkänsla och personligt ansvarstagande. Med syftet att bidra till deras personliga 
och sociala utveckling i en riktning som de själva trivs bättre med och som samhället 
accepterar (a.a.). 

2.4 Sammanfattning  
 
Litteraturgenomgången visar tydligt att det är det enskilda barnet som ska sättas i 
fokus. Det är vår uppgift som pedagog att se till att alla barn känner trygghet och 
utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Pramling Samuelsson och Mårdsjö 
Olsson (2007) påpekar detta och menar att det är viktigt att barnen möts på den nivå 
de bör bemötas på och utifrån detta skapa en utvecklande miljö där varje barns 
egenskaper kan utvecklas på bästa sätt. 
  
Mognad är ett begrepp som Gesell och Ilg anser vara en väsentlig del i deras teori om 
barns utveckling. De menade att man kan se mönster i barns beteende och de var 
olika för varje åldersgrupp. Genom dessa mönster förenklades pedagogernas arbete 
då de kunde se för varje åldersgrupp vad barnen var intresserade av och kunde klara 
av (a.a.). Piaget menar istället att det är livskraften som styr människan och att 
kunskap måste erövras av egen kraft (Maltén 2002).  
 
Man bör hela tiden ha normala förväntningar på ett barn eftersom de klarar av mer 
och mår bättre av det. Barn uppfattar snabbt vad man tycker och tänker om dem och 
grundar man sig på felaktiga antaganden kan deras självkänsla försvagas (Thornberg 
2006). Vilka beteenden som uppfattas som störande beror helt på vem man frågar. 
Ibland kan man drabbas starkt av känslor så man hamnar i så kallad affekt. När vi 
hamnar i denna affekt är vi känslostyrda och då finns risken för att man agerar allt 
för snabbt och gör saker vi annars inte skulle ha gjort (Gottberg 2007). Det är viktigt 
hur man hanterar sina känslor och den impulsivitet som uppstår när affekten tar över. 
Bråkigheten hos ett barn har inte någon bestämd egenskap utan det är relativt då det 
är de vuxna i barnets omgivning som definierar känslorna som kommer fram 
(Eresund & Wrangsjö 2008). 
 
Stensmo (1997) menar att störningar i klassrummet är incidenter som tar 
uppmärksamheten från undervisningen. Vissa störningar betecknas som 
disciplinproblem, det är dem som påverkar största delen av klassen. Han benämner 
de osynliga störningar som koncentrationssvårigheter. Både Stensmo (1997) och 
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Gottberg (2007) påpekar att temperament, koncentrationssvårigheter, 
inlärningssvårigheter samt språkförsening kan vara aktuella orsaker till varför ett 
barn uppvisar sociala och emotionella svårigheter.  
 
Som pedagog har man sin egen strategi för att hålla ordning i sitt klassrum. En 
strategi kanske passar på en grupp medan den inte fungerar på en annan grupp. Det 
finns även strategier som inriktar sig på den enskilda individen mer än till en hel 
grupp. I ett klassrum är det pedagogen som sätter regler och gränser och bestämmer 
vad som är accepterat och inte. Reglerna fungerar som ett verktyg för att hålla 
ordning på barnen (Gottberg 2007). 
 
SET- Social Emotionell Träning och ART- Aggression Replacement Training är 
exempel på framarbetade program för att träna den social och emotionella förmågan 
hos barn. Dessa program används för att hindra utveckling av våld och aggressivitet 
hos barn och ungdomar. Skolan har som mål att barnen ska känna trygghet i skolan 
och utveckla en god självkänsla. I och med dessa program tränas de att hantera och 
förstå både sina egna känslor, men också andras (Gottberg 2007). För att få ett 
positivt resultat måste man arbeta strukturerat med träningen och den bör 
schemaläggas. Gottberg (2007) påtalar också vikten av att barnen ska få förstärka sina 
känslor genom att exempelvis måla, dramatisera och berätta om sina känslor. Genom 
att arbeta på detta sätt tar de till sig budskapet lättare. Jobbiga känslor försvinner inte 
ur våra liv bara för att vi arbetar med dessa program, men vi hjälper barnen att 
förstärka de positiva känslor vi vill ha mer av. På så vis balanseras de känslor vi 
upplever som negativa upp med de som är positiva. 
 
Det är av stor vikt att vi pedagoger lär känna våra elever som enskilda individer för 
att kunna bemöta varje enskilt barn på dennes nivå vilket Läroplanen 
(Utbildningsdepartementet 1994) betonar och påpekar att vi pedagoger måste förhålla 
oss demokratiskt till. Vad som anses störande i undervisningen beror helt på vilka 
normer och värderingar pedagogen har och detta kan komma att ligga till grund för 
hur pedagogen bemöter eleverna vilket är i motsats till skolans riktlinjer.  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 
Syftet med vår undersökning är att ta reda på vilka beteenden de intervjuade 
pedagogerna upplever som störande samt vilka strategier de använder för att bemöta 
dessa barn. Vi kommer att intervjua sex pedagoger i F- år 3 för att ta reda på vilka 
beteenden de upplever som störande samt vilka strategier som de använder för att få 
det önskade beteendet. 
  
Våra frågeställningar är: 
 

• Vilka beteenden upplever de intervjuade pedagogerna som störande i 
undervisningen? 

 
• Vilka strategier använder sig de intervjuade pedagogerna av för att bemöta de 

barn som uppvisar ett störande beteende? 
 

• Upplever de intervjuade pedagogerna att det finns en gemensam strategi på 
skolan för att bemöta barn som upplevs som störande? 
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4 METOD 
 
I metodavsnittet kommer vi att presentera val av metod, urval, hur undersökningen 
genomfördes samt arbetets validitet och reliabilitet.  

4.1 Val av metod 
 
Vi var först osäkra på vilken metod vi skulle använda oss av, observation, intervju 
eller en kombination av dessa två. Efter långt övervägande valde vi intervju som 
metod eftersom vi såg en viss tidsbrist i att observera samt att vi var osäkra om vi 
skulle få tillräckligt med underlag för vår analys. 
 
Vi har valt att intervjua sex pedagoger för att få en inblick i hur de arbetar i 
klassrummet och för att ta reda på vilka strategier de använder sig av för att få 
ordning i klassrummet och nå de elever de anser stör undervisningen. Vi gjorde ett 
medvetet val då vi valde intervjuer som metod. Vi anser att det är den mest lämpliga 
metoden för att få ta del av pedagogernas erfarenheter och tankar i ämnet. I den 
kvalitativa forskningen står människors egna berättelser och beskrivningar i centrum 
där man som forskare strävar efter att beskriva och analysera de variationer som de 
intervjuade ger uttryck för (Carlström & Hagman 2006). 
 
Intervjuerna spelades in för att fokus skulle kunna läggas på dialogen. Intervjuerna 
skrevs sedan ut och intervjumaterialet låg till grund för analysen. 
 
Lantz (2007) beskriver hur en väl genomförd intervju ska vara upplagd: 

 
• metoden måste ge tillförlitliga resultat (kravet på reliabilitet),  

• resultaten måste vara giltiga (kravet på validitet) och  

• det skall vara möjligt för andra att kritiskt granska slutsatserna  
 

(Lantz, 2007, s. 10). 
 

Lantz (2007) menar vidare att i yrkesmässiga sammanhang är detta krav som ställs 
på metoder för datainsamling. Det som sägs i intervjun ligger till grund för någon 
form av slutsats och det man anser är lämpligt skiftar i olika sammanhang. Vi har 
använt oss av en öppen frågeställning i en icke standardiserad intervju vilket gav 
möjlighet till svarsutrymme för intervjupersonen. Detta för att de intervjuade 
personerna inte ska känna att de är bundna till frågan, utan kan utveckla sina svar. 
Enligt Patel och Davidsson (2003) kan detta liknas vid tratt- tekniken då intervjun 
börjar med en öppen fråga och övergår till mer specifika frågor. Vidare menar Patel 
och Davidsson (2003) att detta är en gynnsam teknik som aktiverar och motiverar 
intervjupersonen. För att intervju som metod ska betraktas som tillförlitlig krävs att 
intervjun genomförs, bearbetas och tolkas för att läsaren ska ha tilltro till resultatet 
(Carlström & Carlström Hagman 2006). 

4.2 Urval 
 
De pedagoger som vi har valt att intervjua arbetar på samma skola i F- år 3 i en 
mindre kommun. Vi har valt att intervjua sex pedagoger i F- år 3 eftersom vi själva 
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under utbildningen har inriktat oss på dessa åldersgrupper. Några av pedagogerna 
arbetar i samma arbetslag medan vissa inte har någon kontakt med varandra. 
Pedagogerna har en åldersspridning från 28- 60 år och är alla kvinnor. 

4.3 Etiska överväganden 
 
Då intervjuerna spelades in informerades de intervjuade pedagogerna om att 
materialet endast var ämnat för denna undersökning och inte föras vidare. För att de 
intervjuade pedagogerna ska vara anonyma så används inte deras namn och inte 
heller på vilken skola eller i vilken kommun studien har genomförts. 

4.4 Genomförande 
 
I god tid innan intervjutillfället tillfrågades de aktuella pedagogerna om de kunde 
ställa upp i vår undersökning och alla var positiva till att delta. 
 
Vi har valt att intervjua sex pedagoger med spridning på skolans lägre stadier. Två av 
pedagogerna arbetar i samma barngrupp och intervjun med dem gjordes vid samma 
tillfälle. De fyra övriga pedagogerna intervjuades enskilt vid olika tillfällen. Varje 
intervjutillfälle varade i cirka 20 minuter. Vid intervjutillfällena användes 
pedagogens respektive klassrum och eftersom intervjuerna lades efter skoltid så 
fanns inga barn kvar i lokalen. Intervjuerna spelades in för att lägga fokus på 
samtalet. Intervjuerna skrevs sedan ned ordagrant. Vi medverkade båda vid alla sex 
intervjutillfällen. 
 
Vi utgick från öppna frågor med följdfrågor utifrån de svar vi fick. 
 
De frågeområden som vi har valt att utgå ifrån i våra intervjuer är: 
 

• Störande beteenden 
• Strategier  
• Samverkan  

4.5 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet och reliabilitet är beroende av varandra och visar på hur väl 
datainsamlingen har fungerat. Validitet visar om studien har undersökt det som 
skulle undersökas, giltigheten, relevansen i studien och reliabiliteten visar om studien 
är tillförlitlig. Att studien har en god validitet och reliabilitet är en förutsättning för 
att resultatet ska gälla även andra än de intervjuade pedagogerna. (Carlström och 
Carlström- Hagman 2006). 
 
Eftersom vi båda tidigare har arbetat på den aktuella skolan så har vi en relativt god 
uppfattning om hur flera av de intervjuade pedagogerna agerar i sina klassrum, vilket 
vi menar har bidragit till att validiteten i arbetet ökat. Vi kan genom detta styrka vår 
tolkning av deras svar. Även reliabiliteten i resultatet är hög eftersom vi spelade in 
intervjuerna och hade möjlighet att lyssna till dem flera gånger och genom det 
bearbeta och tolka resultatet. Osäkert är dock om intervjuer ger hela sanningen då det 
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är svårt att se sig själv kritiskt när man ska svara på frågor som gäller en själv och sitt 
eget bemötande eller handlande. 

4.6 Metoddiskussion 
 
I följande kapitel kommer vi att analysera och diskutera val av metod, genomförande 
och validitet/reliabilitet 

4.6.1 Val av metod och urval 
 
Valet av metod känns bra och vi anser att vi på bästa sätt fick ta del av pedagogernas 
åsikter och erfarenheter kring strategier för att bemöta barn som de upplever stör 
undervisningen. Intervjufrågorna var relevanta för ämnet och det blev ett spontant 
och givande samtal med alla intervjuade pedagoger. Det rådde inga oklarheter, 
frågorna var tydligt ställda och det fanns inga svårigheter för pedagogerna att besvara 
frågorna. Antal frågeområden kändes lagom eftersom vi fick det underlag för 
resultatbearbetning som behövdes. Det hade varit intressant att intervjua ett större 
antal pedagoger för att hitta ytterligare likheter och skillnader inom frågeområdena. 

4.6.2 Genomförande 
 
Det fungerade bra och upplevdes som positivt att vara i respektive pedagogs 
klassrum vid intervjutillfället då vi också fick ta del av deras arbetsmiljö. Vi 
klargjorde för pedagogerna att det inspelade materialet efter bearbetning skulle 
raderas och att deras identitet inte skulle gå att utläsas. Efter att vi presenterat oss och 
klargjort studiens syfte fick vi en spontan start på våra intervjuer. 

4.6.3 Validitet/Reliabilitet 
 
Vi anser att studien har gett oss ett relevant resultat och eftersom intervjuerna 
genomfördes väl planerade och under goda förhållanden så är tillförlitligheten hög. 
Det som kan ha påverkat negativt är att vissa av pedagogerna vid intervjutillfället var 
mitt uppe i förberedelserna av utvecklingssamtal och skriftliga omdömen vilket kan 
ha upplevts som stressande för de utvalda pedagogerna. 
 
Intervju som metod kan vara missvisande då det kan vara svårt att se sig själv 
objektivt. Att ge sin egen syn på sitt eget handlande ger i vissa fall inte hela 
sanningen. Att kombinera intervjuer med klassrumsobservationer hade i detta fall 
varit den mest lämpliga metoden eftersom vi då kunde ha ställt intervjufrågor utifrån 
de observationer vi gjort. Genom att kombinera dessa metoder så kunde vi ha ökat 
reliabiliteten i studien.  

4.6.4 Analys 
 
Vid intervjutillfällen framkom att vissa av pedagogerna hade önskat att få frågorna i 
förhand för att kunna förbereda sig. Nu var de bara medvetna om vilket ämne vi 
skulle intervjua dem om. Detta ska vi ha i åtanke vid framtida undersökningar.  
 
Om intervjufrågorna gav en rättvis bild av de intervjuade pedagogerna är något som 
vi har diskuterat. Vår tolkning av intervjuerna visar i resultatet att de flesta 
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pedagoger enbart ser till gruppen när det gäller att hitta strategier. Om vi hade 
formulerat frågorna gällande störande beteende och strategier på ett annat sätt så 
kanske flera av de intervjuade pedagogerna hade sett individens betydelse vilket 
hade gjort att resultatet kunde ha sett annorlunda ut.  
 
 Det hade varit intressant att få ta del av ett manligt perspektiv i ämnet för att se om 
det finns någon skillnad i kvinnors respektive mäns åsikter om störande beteenden 
och strategier för att tillrättavisa och bemöta dessa barn.  
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5 RESULTAT 
 
I detta avsnitt presenterar vi en sammanställning av resultatet från intervjuerna. Alla 
sex intervjuer är gjorda på samma skola, en F- år 9 skola i en mindre kommun. Vi 
har valt att fokusera på de yngre barnen och intervjuerna är gjorda med sex 
pedagoger som arbetar i F- år 3. Bearbetningen utgår från tre problemformuleringar:  
 

• Störande beteende 
• Strategier 
• Samverkan  

5.1 Sammanställning av intervjuerna 
 
I vår sammanställning har vi valt att benämna pedagogerna med bokstäver, A-F för 
att ge en tydlig bild av pedagogernas svar och kunna följa pedagogerna inom de olika 
frågeområdena.  

5.1.1 Vad upplever pedagogerna som störande beteende 
 
Utifrån de svar vi har fått inom frågeområdet Störande beteende så har vi grupperat 
antal svar i tre kategorier. Tabellen visar hur många gånger pedagogerna har nämnt 
störande beteende relaterat till pedagogen, till andra elever eller i övrigt. 
 
 
Kategori     Antal svar 
 
1. Störande beteende relaterat till pedagogen   6 
2. Störande beteende relaterat till andra elever  5 
3. Störande beteende i övrigt    3 

 
 
Vilka beteenden de intervjuade pedagogerna anser som störande varierar mellan de 
olika respondenterna. Av tabellen ovan framgår att de flesta störande beteenden är 
direkt kopplade till pedagogen. Resultatet visar även att flera av pedagogerna 
upplever oron i klassrummet som störande när barnen inte kan sitta stilla eller gör 
något helt annat än det som är sagt. De intervjuade pedagogerna upplever även att 
det är störande när man inte får den uppmärksamhet man önskar av barnen, en av 
respondenterna upplever ofta detta vid byte av aktivitet. Det som bör påpekas i 
resultatet är att det bara är en av respondenterna som spontant framhåller att hon ser 
till individen och individens behov, de övriga svarar på intervjufrågorna utifrån att de 
ser gruppen som en helhet. 
 
Det som de intervjuade pedagogerna upplever att barnen stör sig på hos varandra är 
när de inte följer regler eller inte lyssnar. Det är även ett störningsmoment när de 
andra barnen inte gör vad de ska. Att bli störd av andra barn och att inte få arbeta i 
lugn och ro upplevs också som störande av barnen anser de intervjuade pedagogerna. 
Att barnen däremot inser sin egen del i att störa klasskamraterna är mindre vanligt 
anser de intervjuade pedagogerna. Man har mer koll på de andra barnen än på sig 
själv och sitt eget beteende, vilket flera av de intervjuade pedagogerna anser att detta 
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är vanligt förekommande. Vissa av de intervjuade pedagogerna nämner också andra 
beteenden som varken är kopplade till dem som pedagoger eller till andra elever. 
 
1. Störande beteenden kopplade till pedagogen. 
 

De kan inte ta upp en ny bok eller hämta en penna utan att prata, det tycker jag nog är 

det mest jobbiga (Pedagog B).  
 
Störande och störande, det är verkligen upp till varje elev och elevens behov. Någon elev 

kan få ligga i samlingen för att jag vet att han behöver det, någon annan klarar av att 

sitta och lyssna då kräver jag mer av den eleven. Olika saker är störande hos olika 

elever, alla är ju så olika… (Pedagog E).  
 
Det mest störande är när eleverna inte tar en tillsägelse direkt utan de är tvungna att test 

”mopsa” ett par gånger innan de kan acceptera vad som är sagt (Pedagog F). 
 
2. Störande beteenden kopplade till andra elever. 
 

Det är olika från elev till elev. Vissa är mer känsliga för ljud och andra kan lära sig även 

om det är fullt ös och massor med ljud i klassrummet,  men de största grejerna som stör 

är beteenden som drabbar dem själva - någon som pratar rakt ut  när eleven själv vill 

svara - någon som pratar när eleven försöker jobba - någon som klänger på eleven när 

den försöker hänga med i undervisningen eller den lästa boken och andra typer av 

beteenden där eleven själv blir drabbad  (Pedagog E). 
 

Det är väldigt olika. Vissa barn blir väldigt störda när någon annan gör något annat som 

de inte ska medan andra kan fortsätta med sitt jobb. Det har att göra med vilken 

koncentrationsnivå de har och hur de kan stänga av det som sker runtomkring. När de 

väl kommer igång att jobba kan de flesta koppla bort det som stör och kan göra det de 

ska. Så finns det de som hela tiden så fort det händer något vid sidan av måste ta reda på 

vem det var som gjorde något eller vad som hände. De måste ha koll på allting så det är 

väldigt individuellt (Pedagog A). 
 
3. Störande beteenden i övrigt. 

 
Barn som man inte kan vända ryggen till utan att de utnyttjar läget (Pedagog F). 

 
 Att se sin egen delaktighet tycker jag att de har lite svårt med när de är så här små. De 

tycker ju att de alltid är oskyldiga själva. De är ju lite egocentriska nu, det är ju väldigt 

typiskt (Pedagog  C). 
 

Det är ofta skvaller om vem som gör si eller så. Den som skvallrar kanske gör likadant 

nästa gång (Pedagog D). 

5.1.2 Vilka strategier använder sig pedagogerna av 
 
Utifrån de antal svar vi har fått av de intervjuade pedagogerna så har vi delat in 
frågeområdet Strategier i tre kategorier. Tabellen visar hur många gånger 
pedagogerna nämnt verbala strategier, fysiska strategier och strategier i övrigt. 
 
Kategori     Antal svar 
 
1. Verbala strategier     6 
2. Fysiska strategier bl.a. kroppsspråk   1  
3. Strategier i övrigt     5 
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De flesta av de intervjuade pedagogerna har provat sig fram för att hitta en strategi 
som passar just dem och den grupp de arbetar i. Man ser tydligt att det är svårt för 
flera av de intervjuade pedagogerna att hitta strategier som är lönsamma och som de 
känner sig trygga i. De flesta av de intervjuade pedagogerna använder sig av verbala 
strategier vilket kan innebära att de höjer eller sänker rösten för att fånga barnens 
intresse. Flera de intervjuade pedagogerna behöver i vissa fall också ta till andra 
strategier, bland annat strategier som innebär att de byter barnens platser och 
organiserar om i klassrummet för att skapa en god arbetsmiljö för barnen.  
 
En av pedagogerna betonar att barnen behöver ha en trygg miljö där det är 
välstrukturerat och där de känner igen sig från dag till dag. Två av pedagogerna 
använder sig av samarbetslekar som förebyggande strategi i sin barngrupp. Det är 
bara en av de intervjuade pedagogerna som nämner kroppsspråket som en användbar 
strategi. Som pedagog gäller det att hitta en balans för att nå bästa resultat. Det går 
inte att använda samma strategi på alla barn eller i alla grupper. Flera av pedagogerna 
tycker att deras egen tystnad lugnar gruppen medan en pedagog anser att detta inte 
fungerar alls.  
 
Utifrån resultatet ser man att pedagog E i vissa fall avviker från de övriga i sina svar 
då hon vid flera tillfällen påpekar att man måste se till det enskilda barnet, individen 
och dennes förutsättningar och behov. Hon behandlar inte barnen på samma sätt utan 
tillåter vissa beteenden hos vissa barn och kräver det önskade beteende av de barn 
som hon vet att hon kan kräva det av. Hon är tydlig med att kraven på barnen måste 
anpassas till barnet och att hon inte kan ställa samma krav på alla barnen i gruppen. 
Samma pedagog är också mycket noga med att betona att en elev inte ska känna sig 
utpekad. 
 
1. Verbala strategier.  

 
Ibland kanske man behöver höja rösten och ibland kanske man väljer att vara tyst. Att 

prata ännu tystare så att de faktiskt märker att oj jag hör ju inte vad hon säger (Pedagog 
C).  
 
Vi har försökt med lite olika strategier. Tjata och nöta in i dem hur vi vill ha det 
(Pedagog B).  
 
 Jag har ganska mycket tålamod och kan vänta ut dem som är pratiga. Ofta tycker jag att 

det hjälper. Då förstår dem att det är något som inte är som det ska. Barnen märker att 

de inte hör och börjar lyssna istället. Så att vänta ut dem med min tystnad är det mest 

effektiva (Pedagog A). 
 
2. Fysiska strategier bl.a. kroppsspråk.  

 
Vi kör ju mycket med det här stopptecknet som vi visar med handen och så har vi en mun 

som är överkryssad, det kan också fungera. Men det är inte alltid det hjälper och då får 

man säga till och använda sina ögon och kropp (Pedagog B). 
 
3. Strategier i övrigt. 
 

Jag gillar inte tillsägelser. Barn är barn… jag aktar mig för tillrättavisningar och har det 

som en diskussion istället. En elev vill inte bli tillsagd och tillrättavisad inför alla som 

han eller hon ska träffa på rasten och bli omtyckt av. Barn är smarta och vet vad som är 

rätt och fel, men har ibland svårt att skilja på det. Jag brukar tänka mig in i elevernas 
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situation… i form av våra konferenser och vår rektor och klassrumssituationen och jag 

som lärare. Jag skulle inte vilja att vår rektor förmanade och tillrättavisade mig och sa 

till mig alla fel som jag gjort inför alla mina kollegor som jag ska träffa på lärarrummet 

sen (Pedagog E).  
 
Vi möblerar om rätt så ofta bland barnen. Flyttar om ringar och flyttar om platser. Det 

sista är ju att de får ta en saga och sätta sig i ett annat rum tills vi har pratat färdigt 
(Pedagog B och C). 
 
I ettan hade jag en sån här tamburin. Blev det för mycket prat skakade jag på den 
(Pedagog A). 
 

5.1.3 Pedagogernas uppfattningar om samverkan 
 
Inom frågeområdet Samverkan har vi delat in svaren i två kategorier, dels de antal 
svar som uttrycker att det finns en samverkan på skolan och dels de svar som 
uttrycker att det finns ett behov av samverkan på skolan. 
  
Kategorier    Antal svar 
 
1. Samverkan finns på skolan    2 
2. Det finns ett behov av samverkan på skolan 6 

 
 
De flesta av pedagogerna ser ett behov av att hela skolan är enad i vad det bör finnas 
för regler och normer. Att ha en gemensam syn på vad som är viktigt att lära barnen 
om social förmåga, vilket de intervjuade pedagogerna idag saknar. De pedagoger som 
arbetar i samma arbetslag anser sig vara väldigt enade när det gäller strategier inom 
arbetslaget men påpekade att de ser ett behov av att vara enade även med övriga 
skolan. Två av pedagogerna anser att det finns en viss samverkan då de nämner ART 
som en gemensam strategi för skolan. 
 
Flera av pedagogerna efterfrågar framarbetade program såsom ART och SET för att 
få stöd i dessa för att hitta strategier för de barn som har svårt att anpassa sig i 
gruppen. En av pedagogerna anser att hon på ett naturligt sätt får in detta i det dagliga 
arbetet i skolan. En annan pedagog anser att den gemensamma strategin bara lyfts 
fram när det har gått riktigt illa. Gemensamt för alla pedagoger är också att man ser 
ett behov av att hitta gemensamma strategier för att nå ett gott resultat. 
 
1. Samverkan finns på skolan. 

 

Vi i arbetslaget är väldigt konsekventa ihop. Vi gör väldigt lika och är samspelta vilket vi 

har stor nytta av och stöd i men det finns ingen utarbetad strategi för skolan. Ja, vi har 

gemensamma trivselregler och så men inget mer. Vi i arbetslaget använder oss av Lions 

Quest regler där det handlar om att lyssna och hjälpa varandra, att alla får vara med, att 

man säger snälla saker och delar med sig (Pedagog B och C). 
 
Det finns en sammanhållen strategi som vi har och kan ta till när det har gått riktigt illa. 

Det finns klass ART där hela gruppen under en kort tid får ART träning men det finns 

inget givet som att till exempel; När Kalle har sparkat Sven fyra gånger så får han ART. 

Det finns ju ingen som säger att nu tyckte den att Kalle har behov av ART medan en 

annan kanske tyckte att han hade behov av det för två år sen. Man har strategier för sig 

själv och sin grupp (Pedagog A). 
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2. Det finns ett behov av samverkan på skolan. 
 

Näe, det tror jag inte att vi har, vi har pratat om det här i alla år.  Vi frågar varandra - 

Hur gör du? Men någon strategi tror jag inte finns. Barnen har ju blivit mer öppna både 

på gott och ont. Man kanske hade mycket mer tysta och rädda barn förr och det är ju inte 

heller bra, man vill ju ha frimodiga barn och barn som kan prata för sig för det behöver 

man i det här samhället (Pedagog A). 
 

Nej det tycker jag inte. Inte en gemensam och sammanhållen strategi för ordning och 

reda. Vi pratar mycket om det till exempel i fikarummet. Nu blev det så här, hur skulle 

jag ha gjort eller hur ska jag göra nu osv. Vi har ju inget givet svar och det är inget vi 

diskuterar högre upp heller (Pedagog D). 

5.2  Sammanfattning 
 
Att det är pedagogens synsätt som avspeglar sig i svaren syns tydligt, man har en 
föreställd bild av hur barn och klassrumssituationer ska se ut och det är utifrån detta 
man värderar barns olika beteenden. Det en pedagog anser som störande behöver för 
den skull inte vara det för en annan pedagog. Resultatet visar att Pedagog E är den 
som mest avviker i sina svar eftersom hon vid flera tillfällen påpekar individens 
betydelse och lyfter fram barnets behov och förutsättningar.  
 
Vilka strategier man använder sig av avviker också men utifrån vår tolkning av 
resultatet använder sig pedagogerna av samma strategi på alla barnen i gruppen. 
Även här avviker Pedagog E i sina svar och framhäver individens betydelse. Hon 
anpassar sina strategier efter barnets förutsättningar och behov.  
 
Hur samverkan på skolan ser ut angående barn med störande beteende har de flesta 
av de intervjuade pedagogerna svårt att ta ställning till. De är tvekande i sina svar 
men de flesta anser trots allt att skolan har ett behov av att utveckla en gemensam 
strategi för de barn som uppvisar störande beteenden.  
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6 DISKUSSION 
 
I följande kapitel kommer vi att analysera och diskutera resultatet av vår 
undersökning och därtill även koppla resultatet till tidigare forskning. Diskussionen 
kommer att grunda sig i arbetets syfte och ta utgångspunkt i de frågeställningar som 
vi formulerade inledningsvis: 
 

• Vilka beteenden upplever de intervjuade pedagogerna som störande i 
undervisningen? 

 
• Vilka strategier använder sig de intervjuade pedagogerna av för att bemöta de 

barn som uppvisar ett störande beteende? 
 

• Upplever de intervjuade pedagogerna att det finns en gemensam strategi på 
skolan för att bemöta barn som upplevs som störande? 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Pedagogernas upplevelse av störande beteenden 
 
Resultatet av undersökningen visar att alla pedagoger som vi intervjuat har sin egen 
strategi för att bemöta de barn som de anser stör undervisningen. Vilka beteenden 
pedagogerna uppfattar som störande är väldigt individuellt men gemensamt för de 
flesta är att de ser det spontana pratet som störande. Tydligt är också att det är de 
själva som blir störda av detta, oklart är i vilken omfattning övriga elever blir störda. 
Fokus läggs på att det ska vara tyst och stilla i klassrummet. Amervik m.fl. (2001), 
Gottberg (2007) och Eresund och Wrangsjö (2008) har alla samma syn på att det är 
pedagogens egen tolkning som ligger till grund för vilka beteenden vi upplever som 
störande. Det är pedagogens tolkning relaterat till grundläggande värdering som 
avgör hur pedagogen tycker och tänker om sig själva och andra (Eresund och 
Wrangsjö 2008). Det vi tycker är mest överraskande i resultatet är att det bara är en 
pedagog som påpekar att hon ser till individens förutsättningar och behov när det 
gäller beteenden som stör undervisningen. Att inte fler ser till detta är mycket 
anmärkningsvärt då läroplanen tydligt betonar att … hänsyn skall tas till elevernas 

olika förutsättningar och behov (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 4). Om vi har 
fått detta resultat på grund av våra frågeformuleringar är oklart. Vad som kan ligga 
till grund för barnens olika beteenden tar Stensmo (1997) upp och redovisar sju 
perspektiv som kan ha inverkan bl.a. hemmet, lärarna och resursbrist. 
 
Det framkommer också att de intervjuade pedagogerna ser de störande beteenden 
utifrån sin egen norm, vad de själva anser är ett normalt- eller avvikande beteende. 
Man har en föreställd bild av hur en elev och en klassrumssituation ska se ut. När 
något avviker från den föreställda normen så reagerar man på att detta är annorlunda. 
Thornberg (2006) beskriver hur begreppet norm förklaras vilket både innefattar 
barnets handlingar och yttrande vilka visar på önskvärda eller inte önskvärda 
beteenden. Detta visar på vilka direktiv det finns för hur man bör eller inte bör agera i 
olika situationer. Utifrån resultatet ser man tydligt hur pedagogerna anser att barnet 
ska anpassa sig till deras undervisning medan vår tolkning är att de själva sällan 
anpassar sig till barnets behov när det gäller undervisningsmetoder. 
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Det är endast Pedagog E som avviker i sina svar när det gäller störande beteende och 
strategier och påtalar vikten av att se till individen samt påpekar hur viktigt det är att 
varje elev och elevens behov ställs i centrum, för att eleven ska få utvecklas utifrån 
sina förutsättningar. Jacobsen m. fl. (2004) påtalar vikten av att ställa rätt krav på rätt 
barn. Man kan inte ställa samma krav på alla barn i en grupp, kraven måste vara 
individuella och på den nivå som passar just den individen. Kraven måste också 
anpassa till barnet så att barnet känner att det klarar av det.  Även Maltén (2002) 
betonar hur viktigt det är att man möter barnet på det utvecklingsstadium som barnet 
befinner sig på och hänvisar till Piagets utvecklingsteorier om att miljön har inverkan 
på barnets sociala utveckling. Pramling Samuelsson & Mårdsjö Månsson (2007) 
beskriver Gesell och Ilgs sensmotoriska mognadsprocess vilken säger att barn i en 
viss ålder är på ett visst sätt. Om det vore så enkelt så skulle det vara ganska lätt att 
undervisa en åldershomogen grupp. Nu ser inte verkligheten ut så bedömer vi. Alla 
barn utvecklas i sin egen takt och vi anser att det är av stor vikt att vi pedagoger tar 
hänsyn till detta för att inte jämföra barnen inbördes och skapa en norm för vad som är 
normalt att kunna i en viss ålder. 
 
Samuelsson provocerar med att använda sig av begreppet ”institution” och syftar då 
på att verksamheten i dagens förskolor och skolor inte utformas efter barnens behov 
och det de mår bra av utan att barnen istället anpassas till verksamheten och vad 
verksamheten anser att barnen mår bra av (Locus 2008). Även Sigsgaard (2006) 
använder sig av begreppet institution och menar att fokus ofta läggs på barns fel och 
brister. Han menar att man istället bör lägga fokus på att se skolans inverkan på 
barnet. När verksamheten utformas på det sätt som Samuelsson (Locus 2008) och 
Sigsgaard (2006) påpekar så blir normalspannet mindre och man ser tydligare vilka 
barn som avviker från normen. Vi är av samma åsikt som Samuelsson (Locus 2008) 
och Sigsgaard (2006) och hävdar att detta missgynnar barnet och tydliggör barnets 
särskilda behov på fel sätt.  
 
Utifrån resultatet visar det sig att eleverna stör sig på varandra när de inte får den 
arbetsro som de vill ha eller när andra elever inte följer de regler som finns uppsatta. 
Thornberg (2006) beskriver de normer som råder i klassrummet och påpekar hur 
viktigt det är att man är tydlig med vilka regler som gäller. I de fall då det blir osämja 
mellan elever anser vi att det är viktigt att vi som pedagoger är extra tydliga med 
vilka regler som gäller och varför de ska följas. Men också att man som pedagog 
betonar för barnen att vi alla är olika och att hänsyn måste tas till allas förutsättningar 
och behov.  

6.1.2 Pedagogernas uppfattning om strategier 
 
Vilka strategier de intervjuade pedagogerna använder sig av för att nå sitt önskade 
resultat skiljer sig. Flera av pedagogerna har testat sig fram för att hitta en strategi som 
passar just dem och den grupp av barn som de arbetar i. Alla av de intervjuade 
pedagogerna har sin egen syn på hur ordningen i klassrummet ska se ut och det är när 
man har skapat denna ordning som man kan genomföra sin undervisning. Thornberg 
(2006) tar upp detta och menar att det inte är förrän denna ordning är grundad som 
man på bästa sätt kan genomföra undervisningen. Eftersom barngrupperna skiljer sig 
åt år från år så menar de intervjuade pedagogerna att man måste anpassa strategierna 
efter hur barngruppen ser ut. Detta ser vi som mycket positivt då detta visar att 
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pedagogerna ser till gruppen. Intressant är att man fortfarande inte tar hänsyn till den 
enskilda individen utan ser barnen som en helhet. Det är åter igen Pedagog E som 
avviker i sina svar och som menar att det inte finns en strategi som fungerar på alla 
barn utan att man som pedagog måste anpassa sig till individen och individens 
förutsättningar.  
 
De barn som uppvisar social och emotionella svårigheter har ofta ingen fastställd 
diagnos vilket kan innebära att det som pedagog kan var svårt att hitta strategier för 
dessa barn (Kinge 2000). Vi anser att ett barn oavsett fastställd diagnos ska blir rätt 
bemött av pedagogen. Blir inte barnet bemött på lämpligt sätt så menar Gottberg 
(2007) att detta kan försvåra för barnet när det gäller sociala sammanhang exempelvis 
kamratrelationer. Juul och Jensen (2005) påtalar också vikten av att bemöta barnet rätt 
då dessa barn behöver mer uppmärksamhet och stimulans för att underlätta den 
sociala förmågan. 
 
Att det bara är en pedagog som anger kroppsspråket som en strategi för att bemöta de 
barn som hon anser stör undervisningen tycker vi är mycket intressant. Vi tror att det 
är flera av de intervjuade pedagogerna som använder sig av denna strategi men 
eftersom man oftast inte själv är medveten om sitt kroppsspråk så är det förmodligen 
inget som de har reflekterat över hos sig själva. 
 
Maltén (2006) och Jacobsen m.fl. (2004) tar upp miljöns betydelse för barns lärande 
och påpekar hur viktigt klassrumsklimatet är för den enskilda individens utveckling. 
Asmervik m.fl. (2001) menar att barnets beteende till en viss del påverkas biologiskt 
men att miljön även har stor inverkan på hur barnet beteende yttrar sig. En av de 
intervjuade pedagogerna påtalar vikten av att ha struktur i vardagen i skolan och att 
det är än viktigare idag då många barn saknar detta hemma. Hon menar att många 
barn tycker att det är skönt med det ”inrutade och tråkiga” i skolan vilket skapar en 
trygghet för barnen. Att skapa fasta rutiner och struktur menar vi även leder till 
mindre stress hos barnen. Stress är något som Gottberg (2007) och Sigsgaard (2006) 
menar har ökat hos barn och det är vi vuxna som måste hjälpa dem ur detta. Även 
Gottberg (2007) och Axengrip och Axengrip (2004) påpekar strukturen och är enade 
om att vi pedagoger måste underlätta för barnen genom att skapa tydliga rutiner och 
att strukturera vardagen.  
 
Vi anser att dagens skola till viss del är välstrukturerad, dagens arbetssätt med 
arbetslag underlättar för pedagogen att få en välplanerad undervisning men vi tror att 
det är just undervisningen man lägger fokus på, arbetsmiljön har kommit i 
skymundan. För att bemöta de barn som man anser stör undervisningen så anser vi att 
man bör börja med att se till den nära arbetsmiljön, klassrummet. Detta för att hitta 
aspekter som kan förbättras och där igenom kan underlätta för de barn som har 
sociala och emotionella svårigheter. Miljön är det bara en av de intervjuade 
pedagogerna som påpekar.  Vi tror att detta kan bero på att man ser begreppet strategi 
som ett konkret handlande samt att man ofta anser att man inte har någon större 
inverkan på miljön. Detta anser vi är felaktigt, som pedagog har du stort inflytande 
över bland annat klassrumsmiljö och över hur du samlar och bemöter de elever som 
har klassrummet som sin dagliga arbetsplats.  
 
För att den sociala och emotionella träningen som idag har blivit allt vanligare i 
skolan ska bli så effektiv som möjligt anser Gottberg (2007) att den bör 
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schemaläggas precis som alla andra ämnen i skolan. Kimber (1996) menar att man 
måste hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor och aktivt arbeta med att hantera 
känslor. Detta anser även vi är av stor vikt eftersom man tränar barnens sociala 
förmåga och lär dem att känna igen olika känslor genom träningen. Detta leder i sin 
tur till att barnen skapar en trygghet och utvecklar sin själkänsla i rätt riktning 
(Gottberg 2007). 

 
Belöning har visat sig ha större effekt än straff menar Imsen (2008). Gottberg (2007) 
påtalar vikten av att lägga fokus på det positiva i den sociala och emotionella 
träningen. Det är när vi pedagoger uppmuntrar barnets positiva beteende som vi 
främjar utvecklingen.   Vi har reagerat på att ingen av de intervjuade pedagogerna 
har nämnt beröm och uppmuntran som en strategi för att skapa den ordning i 
klassrummet som man önskar. Att berömma de elever som uppvisar ett önskat 
beteende menar både Gottberg (2007) och Imsen (2008) har positiva effekter då de 
barn som stör undervisningen tillslut kommer att börja göra som du vill eftersom alla 
barn vill ha uppmärksamhet. Imsen (2008) betonar att förklaringar på varför regler 
ska följas är den bästa strategin både framför beröm och framför straff eftersom det 
är den inre kontrollen som då styr barnet. Detta är en strategi som vi saknar i dagens 
skola då vår uppfattning är att pedagogen ofta lägger fokus på de barn som stör 
undervisningen. 

6.1.3 Pedagogernas inställning till samverkan 
  
Att behovet av att diskutera, samtala och utbyta erfarenheter om vilka strategier som 
är mest gynnsamma i verksamheten syns tydligt utifrån svaren i resultatet. Flera av 
pedagogerna efterfrågar en handlingsplan för hur de ska bemöta de elever som på 
olika sätt stör undervisningen. På den aktuella skolan finns ett utarbetat program för 
social träning, ART men inte i en alternativform som passar de yngre barnen. Två av 
pedagogerna har efterfrågat detta eftersom behovet finns i gruppen men utan resultat. 
Att man på ett naturligt sätt får in etik och moral frågor i det dagliga arbetet anser en 
pedagog är mycket viktigt, det handlar om att få in det som ett naturligt moment i 
undervisningen precis som Gottberg (2007) menar då han påtalar vikten av att 
schemalägga den sociala och emotionella träningen. 
 
Vi anser att det är en förutsättning att man på en skola har en gemensam grundsyn. Att 
man är tydlig med vilka normer och regler som är viktiga. Detta för att vi pedagoger 
ska förmedla till eleverna att vi är enade vilket ger eleverna en trygghet. 

6.2 Fortsatt forskning 
 
Resultatet visar att flera pedagoger ser ett behov av att hitta gemensamma strategier 
för att nå de barn som på olika sätt uppvisar ett störande beteende. Under arbetets 
gång har vi kommit att intressera oss för att hitta möjliga lösningar för hur man på en 
skola ska hitta gemensamma strategier för de barn som man upplever stör 
undervisningen. En annan fråga som väckts är om det finns skillnader mellan 
kvinnliga respektive manliga pedagogers uppfattningar om vilka beteenden som stör 
undervisningen samt om man har olika strategier för att bemöta och tillrättavisa 
dessa barn. 
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BILAGA 1 
 

De frågor som vi ställde till de intervjuade pedagogerna: 
 
Vilka beteenden upplever du som störande? 
Vad gör du för att tillrättavisa de barn som du anser stör och varför? 
Finns det någon utarbetad strategi på skolan för att bemöta elever som stör 
undervisningen? 
 
 
 
 
 
 
 


