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Abstrakt 
Syftet med studien är att ta reda på några lärares och elevers inställning till användandet 

av beteendehantering, i matematikundervisningen. Studien genomförs i en grundskola i 

Australien. Metoderna som används är observation av två matematiklektioner och 

intervjuer med två lärare och  sex elever. Resultatet visar  att eleverna och lärarna har 

olika åsikter och tankar kring användandet av beteendehantering i undervisningen. 

Eleverna anser att beteendehanteringen leder till ett nervöst och aggressivt klimat i 

klassrummet, men de blir dock motiverade av att veta att de blir belönade om de beter 

sig korrekt och gör sitt bästa. Lärarna anser att beteendehanteringen är en nödvändighet 

för att lärande ska ske. 
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1 Inledning 
Skolor i Australien använder sig av beteendehanteringen som ett verktyg för att skapa 

större förutsättning för eleverna att ta åt sig kunskap. Det är inte något som jag mött 

tidigare och därför har jag valt att genomföra en empirisk studie angående att använda 

sig av behaviour management skills (beteendehanteringsstrategier). Fokus kommer att 

ligga på undervisningstillfällen i ämnet matematik. 

 

Jag kommer att genomföra studien som en fallstudie av en specifik undervisningsmetod. 

Ett begrepp som kommer användas i hög grad i arbetet är behaviour management.I 

arbetet kommer jag att använda begreppets svenska översättning, beteendehantering.  

 

1.1 Bakgrund 
Jag har precis genomfört en VFU-period i en grundskola i Australien, där jag för första 

gången mötte begreppet beteendehantering. All personal på skolan använde sig av 

beteendehantering i undervisningen för att kontrollera elevernas beteende för att på det 

sättet skapa mer tid för undervisning och lärande i klassrummet. Varje enskild lärare 

hade även en egen beteendehanteringsplan som de hade konstruerat för sin klass och sitt 

klassrum. Jag fick ta del av min handledares beteendehanteringsplan för att se hur en 

sådan kunde se ut. Det jag mötte var väldigt organiserade och tysta klassrum. Direkt när 

jag kom till skolan kände jag av den otroliga kontroll och makt som de vuxna hade över 

eleverna och den enorma respekt som fanns mellan elever och vuxna. Det jag ställde 

mig frågande till direkt var om eleverna vågade erkänna att de inte förstod när det var så 

pass strikt hela tiden. Överallt i skolans lokaler fanns stora skyltar där skolans regler 

fastställdes och vad som förväntades av eleverna. De hade tre huvudregler: 1. Var 

respektfull (genom att följa personalens instruktioner första gången, hjälpa och 

respektera varandra, göra sitt bästa i undervisningssituationerna, värna om miljön i 

klassrummet), 2. Var ansvarsfull (genom att följa skolans/klassrummets regler och 

arbeta flitigt) och 3. Var ihärdig (genom att arbeta hårt i klassrummet, göra bra val och 

aldrig ge upp). Regel nummer ett är att följa personalens regler/instruktioner första 

gången. Det var något de vuxna hänvisade till dagligen. Oavsett vilken vuxen som sa 

något så skulle det lydas omedelbart. På det sättet tillskrevs de vuxna en stor auktoritet. 

Eleverna fick inte heller tilltala oss vid vårt förnamn, utan var tvungna att hänvisa till 

efternamnet, så mig kallade de Miss Bölling. 

 

Eftersom jag bara har erfarenheter från svenska skolor, var det bara dem jag kunde 

jämföra med när jag kom till skolan i Australien. Jag trodde därför att det skulle ta ett 

tag att vinna elevernas respekt, men redan från dag ett märkte jag att den uppfattningen 

var felaktig. De behandlar alla vuxna med stor respekt och redan vid första mötet med 

eleverna var de otroligt respektfulla och artiga. Eleverna använder ett artigt språk mot 

varandra och de vuxna, det gjorde de även mot mig. De frågar sina kompisar om de kan 

vara snälla att hjälpa dem, de säger alltid tack när läraren delar ut något och om en elev 

exempelvis behöver gå förbi någon säger han/hon”ursäkta mig”. Just att få respekt av de 

äldre eleverna i mellanstadiet är något jag funnit svårt på de skolor i Sverige som jag har 

befunnit mig på, eftersom jag själv fortfarande är väldigt ung. I Australien möttes jag av 

en otrolig respekt av alla elever, oavsett ålder, från första stund. 

 

Förutom regeln att eleverna ska kalla oss för efternamnet och vår titel samt att vi tilltalar 

dem vid deras förnamn, fanns det även en annan sak som skiljde de vuxna och barnen åt 

och det var klädseln. Eleverna var tvungna att klä sig i sin skoluniform varje dag och 

var även tvungna att ha bra skor på sig. I det här fallet ansåg skolan att bra skor var skor 
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med bra dämpning så att eleverna kunde leka utan att skada sig. Vi vuxna däremot 

kunde klä oss i vardagliga kläder men med några förbehåll: axlarna fick inte synas, det 

fick inte vara någon urringning och shortsen/kjolen/klänningen fick som kortast sluta 

strax över knät. 

 

Det är många saker jag har upptäckt som är annorlunda i skolsystemet i Australien 

jämfört med skolsystemet i Sverige. Exempelvis är det regeringen som bestämmer exakt 

vad det är som ska undervisas i skolorna i Australien. Lärarna blir försedda med färdiga 

ämnesplaneringar med detaljerade lektionsplaneringar för varje lektion. Varje 

ämnesplanering är på ungefär tjugo lektioner. Lärarna måste följa planeringarna, för att 

säkerställa att alla elever oavsett skola och stat, lär sig exakt samma saker. Lärarna får 

dock inte tillgång till något material eller några läromedel, de får skapa allt själva. 

Därmed får lärarna ändå lite frihet i sin egen undervisning. I Australien måste även alla 

elever ligga på samma nivå efter avslutad årskurs. Om en elev exempelvis inte når 

kraven som ställs i årskurs 2 får eleven oftast gå om den klassen till dess att målen är 

nådda. Eleverna får även betyg från årskurs 1. Jag upplevde som sagt mycket som var 

annorlunda och som gjorde mig nyfiken.  

 

Jag kan dock inte undersöka allt och valde därför det jag uppfattar skiljer våra 

skolsystem åt mest, deras beteendehantering, med tillhörande belönings- och 

bestraffningssystem. I klassrumsmiljön kunde beteendehanterings systemet innebära att 

varje gång någon/några elev/elever visar det beteendet som uppskattas av läraren 

uppmärksammas detta genom att läraren ger eleven/eleverna en ”gotcha”. En ”gotcha” 

är ett litet signerat papper som är bevis på att eleven har skött sig. Genom hela veckan 

samlar eleverna sina certifikat i sina bänkar och på torsdagen samlas de in och räknas 

ihop och på måndagens samling (som hela skolan, all personal och föräldrarna har varje 

måndag), får den eleven och den klassen som har samlat flest certifikat ett pris. Om 

eleverna istället missköter sig straffas eleverna på olika sätt. Straffen kan exempelvis 

vara att få sitta i en ”thinkingchair” längst bak i klassrummet, eller få vara sittandes 

vänd mot en vägg på golvet under tystnad tills läraren bestämde att eleven fick delta i 

undervisningen igen. I skolorna i Australien har de nolltolerans mot våld, om någon 

elev exempelvis slog en annan elev var straffen hårdare och kunde resultera i att 

eleven/eleverna blev avstängda från skolan. Straff och konsekvenser som exempelvis 

kvarsittning fick utföras vid lämplig tid. Så om en elev, under sista lektionen för dagen, 

visar ett sådant beteende som straffas med kvarsittning får kvarsittningen givetvis 

lämnas till nästa dag. Kvarsittningen sker alltid på elevernas raster och inte efter 

skoldagens slut eftersom, i princip alla åker skolbuss. 

 

Anledningen till att jag blev intresserad av att söka djupare i beteendehanteringen är för 

att vi i Sverige inte använder oss av den tekniken och den höjden av kontroll i skolans 

värld, och får därför ibland stökigare klassrumsmiljöer än de jag mötte i Australien. 

Lugnare klassrumsklimat och mer tid för lärande borde ju resultera i att eleverna i 

australiska skolor lär sig mer och kommer längre i sin kunskapsutveckling än svenska 

elever och det vill jag undersöka närmare. Det var främst det som gjorde mig väldigt 

intresserad av att veta mer. Vad är det som får lärarna i Australien att använda sig av 

beteendehantering? Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med att använda sig 

av tekniken i exempelvis matematikundervisningen? 

 

En annan anledning till att jag blev intresserad av att undersöka hur 

beteendehanteringen påverkar elevernas lärande är för att jag läste Yackel och Cobbs 

(1996) rapport: Sociomathematical norms, argumentation, and autonomy in 
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mathematics, där de beskriver att de har kommit fram till att det viktigaste i elevernas 

matematikundervisning är hur läraren ser till att klassrumsklimatet blir. I rapporten 

beskriver de att det är oerhört viktigt att läraren skapar ett lärandeklimat för att eleverna 

ska känna sig motiverade och villiga att lära sig det matematiska innehållet (Yackel och 

Cobb, 1996). Jag vill därför undersöka hur beteendehanteringen påverkar 

klassrumsklimatet och elevernas lärande inom matematiken. 

 

1.2 Undersökningens upplägg 
I studien kommer några matematiklektioner observeras och därefter kommer lärarna och 

eleverna, i vardera klass att intervjuas, detta för att ta reda på varför lärarna använder sig 

av beteendehanteringsstrategierna i sin matematikundervisning när de undervisar. 

Lärarna frågas även ut om vilka för- och nackdelar som finns med att använda sig av 

metoden. Syftet är även att ta reda på vilken forskning som ligger till grund för arbetet 

med beteendehantering för att öka elevernas förståelse inom matematiken i australiska 

skolor. Observationerna och intervjuerna genomförs med två utvalda lärare som är med 

i den gruppen inom skolan som arbetar med att hela tiden förbättra skolans 

beteendehantering. För att fördjupa studien ytterligare kommer jag även att intervjua tre 

elever ur vardera klass för att ta reda på hur de ställer sig till användandet av 

beteendehantering i skolan och hur deras inre motivation till att lära sig påverkas. Detta 

görs för att se vad beteendehanteringen har för konsekvenser. Fokus genom 

undersökningen kommer att ligga på för- och nackdelar med att använda sig av 

beteendehantering i matematikundervisningen när det specifika området addition 

undervisas. 
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2 Syfte 
Syftet är att, utifrån en Primary School (grundskola) i Australien, undersöka några 

lärares och elevers inställning till användandet av beteendehantering, i 

matematikundervisningen. 

 

2.1 Frågeställningar 
 

Hur ser lärarna på användandet av beteendehantering i sin matematikundervisning? 

 

Hur kan beteendehanteringen påverka elevernas lärande och förståelse inom matematik? 

 

Hur kan beteendehanteringen påverka elevernas  inre vilja och motivation till att lära sig 

det matematiska innehållet? 

 

Första frågeställningen kommer att besvaras med hjälp av fakta som insamlas genom 

intervjuer med lärarna. Andra frågeställningen kommer att besvaras genom en analys av 

observationerna av undervisningstillfällena samt intervjuerna med lärare och elever. 

Tredje och sista frågeställningen kommer att besvaras genom en analys av 

observationerna och intervjuerna med eleverna.  

 

2.2 Definition och tillämpning av viktiga begrepp 
2.2.1 Behaviour management  

Behaviour management är ett begrepp som myntades i USA. Eftersom Australien 

influeras av USA, började begreppet och metoden även att användas i deras skolor. Den 

svenska motsvarigheten till begreppet är beteendehantering. Beteendehantering är ett 

sätt för lärarna att kontrollera elevernas beteende under skoltiden för att skapa ordning 

och mer tid och möjlighet för lärande. Lärarstudenterna i Australien går en speciell kurs 

för att lära sig att bemästra de olika strategierna/verktygen som finns för att underlätta 

beteendehanteringen i det kommande yrket. Det finns fem utmärkande tekniker som en 

lärare, enligt den australiska skolmyndigheten, ska använda sig av för att vara en 

framgångsrik lärare och för att ha möjligheten att skapa ett bra klassrumsklimat med 

optimal möjlighet för lärande. Teknikerna är: Fastställa förväntningar genom att tydligt 

demonstrera gränserna gällande det sociala beteendet, Ge tydliga instruktioner om vad 

eleverna ska göra, Vänta och skanna 5-10 sekunder efter given instruktion för att se om 

den utförs, Uppmärksamma önskvärt beteende hos elever, där intentionen är att även 

andra elever ska kopiera det önskvärda beteendet (Richmond, 2012). 

 
2.2.2  Gotcha/Dojo 

I Australien använder de sig av ett belönings- och bestraffningssystem som bland annat 

innebär att eleverna får ett bevis på att de sköter sig, i form av ett litet pappersdokument 

eller en poäng/minuspoäng via en applikation i en mobil enhet. När beviset är i form av 

papper kallas det för en ”Gotcha”. På pappersdokumentet står det vad eleven har gjort 

som är bra och den specifika lärarens underskrift och dagens datum. Läraren delar ut en 

”Gotcha” till de elever som har skött sig under lektionstillfället, och eleverna skriver då 

sitt namn på dokumenten och lägger de i sin bänk. När beviset för att en elev har skött 

eller misskött sig är en poäng/minuspoäng via applikationen i den mobila enheten kallas 

det istället för en Dojo. I applikationen lägger läraren in små Dojo-monster som 

representerar varje enskild elev. Dojo-monstren får därefter antingen en ökning i antalet 
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poäng i sin poängruta eller en ökning i sin ruta för minuspoängen. När dagen är över ger 

läraren eleverna några minuter för att gå och omvandla sina Dojo-poäng till de vanliga 

pappersdokumenten och skriva sitt namn på dem och lägga dem i sin bänk. Om en elev 

har fått minuspoäng räknas dem bort från den totala summan poäng. Om en elev har 

samlat på sig 4 poäng och 2 minuspoäng under dagen får denne bara ta 2 

pappersdokument (Gotcha) i slutet av dagen. På fredagen noterar klassläraren hur 

många Gotcha-dokument var och en av eleverna har samlat ihop och för in noteringarna 

i en tabell som lämnas till rektorn. Rektorn lämnar sedan uppgifterna till några äldre 

elever som är ansvariga för att på måndagen efter presentera vem som har samlat flest 

pappersdokument. Den eleven får en belöning i form av en applåd av all skolpersonal, 

alla elever och alla föräldrar som närvarar på morgonsamlingen på måndagen. Eleven 

får även en belöning i form av exempelvis en glass i skolans kiosk.   
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3 Teoretisk bakgrund 
Det finns mycket forskning gällande fenomenet behaviour management och hur det 

används i länder som USA och Australien. Däremot finns det inte mycket forskning om 

användandet av det i Sverige. Vid sökandet efter en svensk motsvarighet till begreppet 

och tekniken upptäcktes begreppet ”beteendehantering”. Dock finns begreppet enbart i 

artiklar som berör hur lärarna ska hantera beteendet hos elever med ADHD. Det finns 

inga artiklar som pekar på att svenska lärare använder sig av beteendehanteringen som 

en teknik för att hantera alla elevers beteende, utan bara de elever som exempelvis har 

en diagnostiserad ADHD, autism osv. Nedan följer ett avsnitt om forskning som rör 

beteendehantering i undervisningen. Ett avsnitt rör hur elevernas inre motivation 

påverkas av beteendehantering. Ett avsnitt om hur lärare skapar en bra lärandemiljö, ett 

annat avsnitt om variationsteori som inkluderar det matematiska området mönster.   

 

3.1 Beteendehantering 

Beteendehantering vilar på behaviorismens tankar. Särskilt Skinner (1976) har 

presenterat fakta om hur det går att påverka en individs beteende. Skinner anser att för 

att kunna påverka en individs beteende måste tillvägagångssättet grunda sig på något 

som individen anser vara en belöning. Det önskade beteendet måste sedan uppmuntras 

genom positiv förstärkning genom att den identifierade belöningen för den specifika 

individen ges. Den sortens psykologi kallar Skinner för ”Positiv 

förstärkningspsykologi” (Skinner, 1976). 

  

Klassrumsbeteendehantering är en nödvändig färdighet som alla utbildade lärare måste 

använda sig av för att uppfylla kunskapskraven i lärarutbildningen och läroplanen, i 

Australien. Det finns metoder som inriktar sig på att träna lärarna i att öka och förbättra 

elevernas sociala, känslomässiga och beteendemässiga mönster. Det görs genom att 

hjälpa lärarna att förbättra sin klassrumshantering. Systematiska undersökningar 

genomfördes genom en analys av studier från olika elektroniska databaser och försök i 

klassrumsmiljö. Det rörde vilken träning, inom klassrumshanterings tekniker, som hade 

givits till lärare under deras utbildning och deras yrkesverksamma liv.14 studier och 

klassrumsförsök inkluderades i studien. Resultatet gav viktiga svar som visade att de 

flesta lärarna anser att de har fått för lite träning inom området. Mer forskning och 

undersökning av sådana studier är nödvändigt innan signifikanta slutsatser kan bli 

fastlagda (Whear, Thompson-Coon, Boddy, Ford, Racey och Stein, 2013). 

 

Det finns många olika teorier om varför elever visar ett opassande/störande beteende i 

klassrummet där en teori är att det kan vara sammankopplat med elevens/elevernas 

känslomässiga nivå och intelligens. Esturgó-Deu och Sala-Roca (2008) analyserar 

relationen mellan avbrytande/störande beteende och de känslomässiga förmågorna/den 

känslomässiga nivån/intelligensen hos barn i grundskolan. Alltså ifall elevens/elevernas 

opassande beteende har något att göra med elevens känslomässiga mognad och 

intelligens. Det gjordes genom att utvärdera opassande/störande beteende och 

känslomässiga förmågor/nivåer hos 1422 elever i åldrarna 6-12, i 11 olika 

skolverksamheter. Ingen relation mellan störande/opassande beteende och ålder 

hittades, men en relation mellan kön och känslomässiga förmågor hittades. Pojkarna 

uppvisade en högre frekvens av opassande/störande beteenden än flickorna. En viktig 

relation mellan störande/opassande beteende och det generella indexet av känslomässig 

intelligens upptäcktes. Den förmågan som påverkade beteendemönstret mest var 

förmågan att hantera stress och mellanmänskliga relationer. Var eleverna stresståliga 
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och duktiga på att hantera de sociala koderna resulterade det i en mindre frekvens av 

störande/opassande beteende i klassrummet (Estrella Esturgó-Deu och Sala-Roca, 

2010).  

 

Roache och Lewis (2011) undersökte lärares inställning/syn på sina 

beteendehanteringsstilar, klassade som antingen tvingande- eller förhållandebaserade, 

för 145 lågstadie- och 363 mellanstadielärare i Victoria, i Australien. Resultatet av 

studien visar att beteendehantering som kombinerar straff med aggressivt och hotfullt 

beteende kan förvärra dåligt beteende och öka elevernas ointresse och distraherande. En 

kombination av belöningar och straff, i ett sammanhang av diskussion, bekräftelse av 

lämpligt beteende, involverande och förtroende, kommer istället göra så att eleverna 

visar ansvarsfullt beteende och slutar att missköta sig i samma utsträckning. Den här 

studien utgår från en studie som gjordes 2001 som rapporterade om liknande bevis från 

en rapport som granskade 3500 elevers åsikter som gick på samma skolor som lärarna. 

Studenternas åsikter är rapporterade och analyserade i den här artikeln. Diskussionen 

gäller de mest effektiva beteendehanteringsstrategierna för att minska elevernas dåliga 

och distraherande beteende, och jämför både studenters och lärares åsikter, så väl som 

tekniker för att öka studenters ansvar och skyddande av rättigheter, med betoning på 

tekniker och strategier som involverar användandet av erkännande/bekräftelse och 

belöning (Roache och Lewis, 2011).  

 

När beteendehantering och dess olika strategier diskuteras är det viktigt att även lyfta 

aspekten kring hur det sociala samspelet och dynamiken i klassrummet påverkas av det 

systemet. Yackel och Cobbs (1996) artikel berör frågan som diskuteras flitigt inom 

skoldebatten i de svenska skolorna, nämligen frågan om läraren ska vara passiv i 

klassrummet och låta eleverna visa vägen eller om läraren istället ska leda dem genom 

undervisningen och i deras lärandeprocess? Fokuset i artikeln ligger på 

matematiklektionerna. Forskarna som skrivit artikeln har observerat en grundskoleklass 

under ett flertal tillfällen och analyserat samspelet mellan eleverna och läraren under 

matematiklektionerna. De kommer fram till att tack vare att den berörda läraren ger 

beröm till den eleven som ger ett utvecklat svar på frågan han ställer, sätts press och 

förväntningar på övriga elever som gör att de vet vart han vill att de ska ligga. Nivån 

höjs därför på de följande svaren, då eleverna försöker att lägga sig på den nivån och 

högre. Forskarna drar därför slutsatsen att läraren definitivt inte ska ta en passiv roll 

utan att det istället är viktigt att läraren visar vägen för eleverna, visar vilken nivå de 

kan och ska nå och vågar vara en ledare i klassrummet (Yackel och Cobb, 1996).  

 

3.2 Motivation 
Elevernas inre motivation är av yttersta vikt att ta hänsyn till när det undervisas och 

målet är att eleverna ska lära sig något. Den kognitiva teorin om inlärning anser att om 

eleverna får genomföra aktiviteter som de gillar ökar deras inre motivation. Då vill även 

eleverna göra sitt bästa för att utöka sin förståelse och lära sig så mycket som möjligt 

(Dysthe, 2003).  

 

Dysthe (2003) beskriver även vikten av rätt sorts yttre motivation. Behaviorismens 

förespråkare anser att en kombination av positiv och negativ respons i form av belöning 

och straff är bra exempel på yttre motivation. Används den yttre motivationen lär sig 

eleverna att beteenden i klassrumsmiljön har konsekvenser. Visar eleven ett önskvärt 

beteende belönas eleven. Visar eleven däremot ett beteende som inte önskas inom 

klassrummets väggar får det negativa följder (Dysthe, 2003). 
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Petersen (2011) skriver att svenska elevers resultat i PISA-undersökningarna, i 

jämförelse med andra länders resultat i samma undersökningar, sjunker och försämras. 

För att försöka ändra på det har skolverket riktat fokus på att förbättra lärarnas ledarskap 

i undervisningen. Sveriges regering har även satsat på att öka elevernas matematiska 

resultat i PISA-undersökningarna, genom att starta den nationella fortbildningen som 

kallas matematiklyftet. Den startade hösten 2012. Petersen (2011) lyfter frågan kring hur 

matematikundervisningen kan göras enklare att ta till sig och hjälpa till att vända 

elevernas negativa självbilder och attityder till matematikämnet, genom att använda sig 

av en berättelse i undervisningen av matematiken. Med hjälp av studien som kallades 

mattitydprojektet, har den frågan undersökts. I mattityprojektet deltog fyra 

gymnasielärare som undervisar i sex olika klasser som går första året på gymnasiet. 

Studien pågick i ett läsår. Studien gick till så att förutom att utföra sina traditionella 

genomgångar som sedan följdes av att eleverna fick göra räkneövningar, låter läraren 

istället eleverna möta berättelser under lektionen. För att lägga upp lektionerna på det 

sättet har läraren en förutbestämd modell att utgå ifrån. I artikelns resultat presenteras 

att lärarna, tack vare mattitydprojektet och dess modell, har fått mer insikt i hur viktigt 

sammanhanget är i matematikundervisningen. Det presenteras även att tack vare 

lärarnas upptäckt känner de sig mer säkra i hur de ska motivera eleverna till att vilja lära 

sig matematik. Eleverna upplevs även positivare efter projektet. Det gjordes även en 

undersökning efter projektet för att se hur elevernas attityder till matematikämnet har 

förändrats, och det visar att eleverna generellt har fått en positivare attityd till ämnet, 

efter projektet. I resultatet beskriver forskarna även att klassernas antal underkända 

elever i matematikämnet har blivit färre än tidigare klasser, tack vare projektet 

(Petersen, 2011). 

 

Giota (2002) diskuterar och analyserar kring om skolan har några effekter på dess 

elevers motivation och utveckling inom olika ämnen. Det undersöks genom att 

analysera, redan färdigställda forskningsstudier kring vad en effektiv skola innebär. De 

studierna ställs sedan i kontrast till andra studier som behandlar frågan ifall elevernas 

egna motivation är viktig för att de ska lära sig något. Studierna analyserar även några 

olika psykologiska processer, som är av stor vikt att ha kunskap om gällande att 

utveckla elevernas motivation, för att se om de får eleverna att utvecklas mer och på så 

vis skapa en effektivare skola. En sak som Giota (2002) lyfter fram som extra viktig att 

beakta gällande elevmotivation är elevernas individuella värde och deras olika och 

unika behov, som var och en av dem har i en lärsituation (Giota, 2002). 

 

3.3 Lärandemiljö 
 
3.3.1 Definition av lärandemiljön 

För att möjligheterna för lärande ska öka måste hänsyn tas till hur lärandemiljön ser ut. 

Det är många olika faktorer som inverkar på hur bra lärandemiljön blir. Den faktor som 

har visats påverka mest är pedagogen, dennes undervisningsstil och förmåga att ta en 

ledande roll i undervisningen (Åberg, 1994). Det är även viktigt att skapa ett 

klassrumsklimat som tar tillvara på alla elevers olika personligheter och drar nytta av  

elevernas olikheter. Det för att alla elever ska känna sig viktiga och medansvariga i 

utformningen av undervisningen. Om det lyckas är förutsättningen att lärandemiljön blir 

gynnsam stor (Assarsson, 2007).  

 

Det är viktigt att analysera anledningarna till att det sociala klimatet i 

undervisningssituationer försummas i skolorna. I artikeln diskuteras relevansen av 

konceptet av ett bra socialt klimat i lärandemiljöer, presenterar bevis för effekterna och 
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vikten av det i såväl undervisning för elever med speciella behov som för alla elever. 

Argumenten som presenteras i artikeln stödjer åsikten att det sociala klimatet är en 

väsentlig faktor i utbildningsprocesser. Indikationer på att arbete kring att förbättra det 

sociala klimatet i svenska klassrum försummas presenteras även i artikeln (Allodi, 

2010). 

 

3.4 Variationsteori 
Inom variationsteorin talas det om att undervisningen måste ta sin utgångspunkt i 

elevernas förkunskaper och tidigare erfarenheter (Holmqvist, 2006). Variationsteorin 

förespråkar att det som ska läras ut måste visas och förklaras på många olika och 

varierande sätt för att möjliggöra att alla elever ska kunna ta till sig den nya kunskapen 

(Marton och Booth, 2000). Undervisningen måste låta eleverna upptäcka de kritiska 

aspekterna inom det nya området, för att på så sätt kunna lära sig det (Holmqvist, 2006). 

Det finns fyra huvudprinciper som ligger till grund för variationsteorin, de är: fusion, 

konstrastering, separation och generalisering (Maunula, Magnusson och Echevarria, 

2011). Kritiska aspekter som kan behöva lyftas och förklaras för eleverna när ett nytt 

område ska läras ut är de aspekter som eleverna måste förstå för att kunna ta till sig den 

nya kunskapen. De lärare som använder sig av variationsteorin inom sin 

matematikundervisning, och identifierar de kritiska aspekterna tillsammans med 

eleverna och även gör så att eleverna förstår dem, kan bidra till att även  elever i 

matematiksvårigheter skapar sig en större förståelse kring det nya matematiska innehåll 

som ska läras in (Holmqvist, 2006). 

 

För att lyckas skapa en så gynnsam lärandemiljö som möjligt för sina elever krävs det 

att läraren, enligt variationsteorin, bygger sin undervisning på sina elevers förkunskaper 

och redan befintliga förmågor. Variationsteorins grund kan även sammanfattas med 

begreppen variation och urskiljning. Teorin innebär även att läraren försöker att, 

tillsammans med eleverna, upptäcka nya sätt att se på något för att på så vis skapa ett 

lärande kring det specifika innehållet. Det innebär alltså att det som ska läras ut varieras 

på olika sätt för att alla elever ska få möta innehållet på ett sätt som passar dem. Är 

variationen av innehållet välplanerad och genomtänkt anses det öka chansen att 

elevernas förutsättningar att se de kriktiska aspekterna i ett innehåll och på det viset 

skapa sig en djupare kunskap kring det specifika ämnet eller den specifika förmågan, 

öka betydligt. Artikeln hade valt att fokusera på det som enligt variationsteorin är det 

viktigaste när något nytt ska läras ut, nämligen att den aspekt som  är tänkt att läras ut 

och urskiljas, är även den aspekten som vid det specifika tillfället måste varieras och 

visas på olika sätt (Stjernlöf och Fred, 2014). 

 

Variationsteorin är en instruktionell teori som främst försöker identifiera särskilda vägar 

och sätt för att förstå något. Variationsteorin fokuserar främst på metoder för att lära och 

förstå istället för metoder för att lära ut och undervisa. Enligt författaren kan 

variationsteorin delas upp i fyra olika delar: generalisering, konstrastering, separation 

och fusion. Generalisering innebär att den som ska lära sig ska få uppleva en variation 

av objektet/förmågan som ska läras. Exempelvis kan elever förstå vad en insekt är 

genom att de får se exempel på insekter som fjärilar och myror. Kontrastering innebär 

att få uppleva något annat för att jämföra det med det objektet som ska läras ut. 

Exempelvis kan elever också lära sig vad en insekt är genom att få se exempel på vad en 

insekt inte är, som exempelvis hundar, fåglar och fiskar. Separation innebär att få 

uppleva en särskild aspekt av något genom att variera aspekten samtidigt som andra 

aspekter förblir samma. Exempelvis kan elever lära sig att insekter har speciella särdrag, 

som tre par sammanlänkade ben, genom att få se fjärilar, bin och spindlar och då 
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identifiera det gemensamma särdraget. Fusion innebär att få uppleva flera kritiska 

aspekter samtidigt. Exempelvis måste eleverna överväga två särdrag samtidigt för att 

kunna identifiera insekterna korrekt, som att de har tre kroppssegment som består av ett 

huvud, en bröstkorg och en buk plus att de har tre par sammanlänkade benpar (Wang 

och Hsu, 2013). 

 

För att variera sin undervisning tillräckligt för att lyckas nå alla elever, kan med fördel 

alla dessa delar användas när något nytt ska läras (Wang och Hsu, 2013). 

 
3.4.1 Addition och mönster 

Det finns olika områden inom matematiken som en svensk lärare måste beröra enligt 

den svenska läroplanen och den svenska organisationen som styr och stödjer den 

svenska skolan, skolverket. Ett område är addition och olika typer av mönster. I 

läroplanens syfte för den matematiska undervisningen står det följande gällande detta:  

 
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och 

inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna 

utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda 

matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att 

uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och 

samband. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper 

för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och 

värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska 

även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka 

vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera 

dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer (Skolverket, 2011). 

 

Matematik kan undervisas med olika tillvägagångssätt. Tillåts eleverna att förstå och 

upptäcka mönster och samband i matematikundervisningen blir den lättare och roligare 

att försöka förstå, för eleverna (Olsson och Forsbäck, 2011). 

 

Att förstå och se olika typer av mönster är en viktig del inom matematiken. Vissa 

hävdar även att matematiken är en vetenskap som främst innefattar arbete med mönster. 

Därför är det av yttersta vikt att läraren låter eleverna utveckla sin förmåga att se och 

förstå mönster, i alla dess former. När man talar om begreppet mönster inom 

matematiken är det ett väldigt brett begrepp som innefattar mycket olika saker. Det kan 

exempelvis ineffatta att undersöka logiska samband och strukturer hos exempelvis 

beteenden, former och tal. Det kan handla om påhittade mönster eller verkliga. För att 

eleverna ska bli duktiga problemlösare och därigenom även duktiga matematiker är det 

viktigt att de lär sig att se sammanhängande mönster i olika lösningar och problem. På 

det sättet går det att hitta på en metod som kan användas för att lösa det specifika 

problemet. Det är viktigt att låta eleverna möta olika slags mönster för att bland annat 

utveckla sin problemlösningsförmåga. I läroplanen för grundskolan står det exempelvis 

att det är viktigt att eleverna vet hur simpla mönster kan skapas och visas, som  

geometriska mönster eller i talföljder. Det är viktigt att eleverna tidigt lär sig att 

behärska olika typer av simpla mönster för att sedan gå över och lära sig algebra 

(Jahnke, 2011). 
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4 Metod 
Kapitlet behandlar valet av de olika metoderna som användes i studien. I kapitlet 

motiveras och förklaras anledningen till valet av metoderna. Kapitlet beskriver även hur 

metoderna tillämpades i själva studien.  

 

4.1 Metodval  
Valet av metod är av stor vikt för resultatet av ett forskningsarbete (Hermerén, 2011). I 

arbetet användes metoderna: litteratursök, observation, fallstudie och intervju. När mer 

än en metod används och kombineras blir arbetets reliabilitet och validitet högre 

(Denscombe, 2009). Studien genomfördes på ett kvalitativt sätt. När metoderna är 

kvalitativa innebär det att området man undersöker är smalt, men att undersökningen är 

noggrann (Johansson och Svedner, 2010). Orsaken till att det blev kvalitativa intervjuer 

istället för strukturerade är för att få bredare och mer utförliga svar och därmed få mer 

fördjupad fakta. De strukturerade intervjuerna innebär oftast att intervjuaren endast 

sätter ett kryss för vilket svarsalternativ informanten anser passar denne bäst. De 

kvalitativa intervjuerna är däremot konstruerade för att likna ett vanligt samtal, genom 

att intervjuaren följer upp informantens svar. Risken med att använda sig av 

strukturerade intervjuer är för att svaren då riskerar att bli väldigt smala. Med kvalitativa 

intervjuer finns chansen däremot att få mer utförliga svar och mer information om 

bakgrunden till svaret (Johansson och Svedner, 2010).  

 

4.2 Urval 
De urval som har skett är vilka databaser som litteraturen har sökts i, vilken skola som 

den empiriska undersökningen genomfördes i, vilka lärare som skulle observeras och 

därefter intervjuas och även vilka tre elever ur vardera klass som skulle intervjuas efter 

avslutad lektion. Elevintervjuerna gjordes för att se hur deras motivation till och vilja att 

lära sig påverkas av beteendehanteringen. Litteraturen som användes kom från 

databaserna Swepub och ERIC, för att det i dem fanns relevanta artiklar som berörde 

beteendehantering i olika kontexter. Skolan som valdes blev skolan jag genomförde min 

verksamhetsförlagda utbildning på. Den specifika skolan valdes för att det var där jag 

introducerades till begreppet beteendehantering, och för att den skolan arbetar mycket 

med den tekniken. Chansen var därför stor att få ut mycket av min undersökning, inom 

det området, på just den skolan. Jag valde att observera två lärare, i två olika klasser, 

istället för en. Orsaken till det valet var att jag ville se två olika sätt att använda 

beteendehanteringsstrategier på. Valet blev därför två lärare som har olika sätt att 

använda tekniken på. Tre elever ur varje klass valdes därefter ut och de eleverna valdes 

ut i samråd med respektive klasslärare. Målet var att intervjua en elev som vanligtvis 

skötte sig i klassrummet och var motiverad att lära sig, en som, enligt klassläraren, 

vanligtvis inte skötte sig och hade svårt att motivera sig själv och en som låg mitt 

emellan de två första eleverna. Urvalet gjordes för att försöka få en inblick i hur 

beteendehanteringen påverkar elever med olika lärstilar.  

 

4.3 Datainsamlingsmetoder 
I arbetet användes datainsamlingsmetoderna litteratursök och fallstudie med tillhörande 

observation och intervju. 
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4.3.1 Fallstudie 

I detta arbete studeras genom en fallstudie (Johansson och Svedner (2010)) en 

undervisningsmetod (beteendehantering) som påverkar all verksamhet i en skola. 

 
4.3.2 Observation 

Observationsschemat har såväl strukturerade som ostrukturerade inslag. För att få 

meningsfullt material, är det viktigt att veta vad som skall observeras. 

 
4.3.2.1 Strukturerad 

När en observation är strukturerad är kategorierna bestämda i förväg, och uppskrivna på 

ett observationsschema. När en situation uppstår som passar in i en av kategorierna, drar 

observatören ett streck i korrekt ruta. För att få den fakta som är relevant för studien, är 

det viktigt att tänka igenom vilket beteende som är önskvärt att fokusera på. Under en 

observation är det många saker som kan påverka resultatet och som måste tas i 

beaktande. Det kan exempelvis vara beteende, miljö- och tidsaspekter (Patel och 

Davidsson, 2011).  

 
4.3.2.2 Ostrukturerad 

När allt antecknas utan hjälp från ett observationsschema är observationen 

ostrukturerad. Kategorierna är dock bestämda i förväg i en ostrukturerad observation 

också. Kategorierna kan vara exempelvis material eller elever (Patel och Davidsson, 

2011).  

 

Jag läste in mig på olika typer av observationsscheman och tillverkade därefter tre egna 

som en blandning av strukturerade och ostrukturerade observationsscheman. Orsaken 

till att jag använde mig av både mallen för hur ett ostrukturerat och ett strukturerat 

schema skulle se ut, var för att jag kände att jag på så vis fick ut mer av mitt eget 

observationsschema.   

 
4.3.3 Intervju 

Metoden som användes inför intervjuerna var en subjektiv urvalsmetod. Den innebär att 

forskaren redan känner de som intervjuas sedan tidigare (Denscombe, 2009). De tre 

eleverna ur respektive klass som intervjuades valdes ut i samråd med deras klasslärare 

innan observationerna genomfördes. 

 

Intervjufrågorna var nedskrivna i förväg men ordningen de ställdes var anpassningsbar, 

för att skapa möjlighet för den intervjuade läraren och eleven att tala fritt. En sådan 

metod för intervjuer kallas semistrukturerad intervju (Denscombe, 2009).  

 

4.4 Genomförande 
 
4.4.1 Missivbrev 

När inledning, syfte, frågeställningar och metoder var bestämda skickades ett 

missivbrev till den utvalda skolan. De som fick brevet var rektorn och de två berörda 

lärarna. I missivbrevet presenterades syftet med undersökningen och en förfrågan om 

viljan att delta i undersökningen (se bilaga B). 

 
4.4.2 Observation  

Observationen började med en presentation av syftet med observationen för eleverna, så 

att de förstod syftet med observationen och hur den skulle gå till. I presentationen 
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beskrevs att jag som observatör inte skulle delta i lektionen eller samtala med någon 

under tiden, utan bara sitta i ett hörn av klassrummet och observera med hjälp av mitt 

observationsschema under tystnad. Det för att inte påverka eller störa elevernas 

naturliga beteende under observationstillfället.  

 

Det gjordes tre olika delar av observationsschemat, detta för att vara säker på att all 

fakta som behövdes för att få ett så brett resultat som möjligt, samlades in. De är till för 

att få syn på vilka och om läraren använder sig av de fem uttalade strategierna för 

beteendehantering. Eller om läraren använde någon egenkomponerad strategi och hur 

det påverkar eleverna, klimatet och förståelsen hos eleverna under lektionen.  

 

Första delen av observationsschemat (bilaga C) bestod av sexton rutor. I de fyra första 

rutorna antecknade jag väsentlig information om observationen som observatörens 

namn, lokal, datum och tid, närvarande personer, tidpunkt och verksamhet, 

elevagerande och läraragerande. I de resterande tolv rutorna antecknades situationer 

som matchade de kategorier/rubriker som var skrivna i rutorna. 

Situationerna/kategorierna jag letade efter som stod i de följande tolv rutorna var 

”läraren använder sig av en av de 5 strategierna för beteendehantering”, ”läraren 

använder sig av nr. 1 Establishingexpectations (Förmedlar förväntningar på 

eleverna/målen med lektionen)”, ”läraren använder sig av nr. 2 Givinginstructions (Ger 

tydliga instruktioner)”, ”läraren använder sig av nr. 3 Waiting and scanning (Ger 

instruktion om exempelvis tystnad och väntar sedan och skannar klassrummet under 

tystnad innan nästa instruktion ges)”, ”läraren använder sig av nr. 4 Cueing with 

parallel acknowledgement (Uppmärksammar önskvärt beteende för att elever som visa 

oönskat beteende ska förstå vilket beteende som belönas och ändra sitt beteende, utan 

tillsägelse, därefter)”, läraren använder sig av nr. 5 Body language encouraging 

(Använder sig av kroppsspråket för att visa missnöje/uppskattning istället för att 

använda muntliga instruktioner)”, ”läraren använder sig av ett annat sätt att hantera 

beteendena i klassrummet under matematiken”, ”elev/elever visar ointresse”, 

”elev/elever är off-task (gör inte det läraren vill)”, ”elev/elever visar intresse utan behov 

av beteendehantering”, ”elev/elever visar intresse pga beteendehantering”, ”elev visar 

ointresse trots användandet av beteendehantering”. När jag såg en situation som stämde 

överens med en av kategorierna/rubrikerna i schemat skulle jag dra ett streck i den 

relevanta rutan. 

 

Andra delen av observationsschemat (bilaga D) var uppbyggt på samma sätt som de 

australiensiska lektionsplaneringarna är. De australiensiska lektionsplaneringarna är 

indelade i inledning, mitten (som i sin tur är indelad i aktivitet 1, 2, 3 osv) och 

avslutning. Den här delen av observationsschemat var med för att det skulle gå att 

beskriva mer utförligt vad som gjordes i de olika skeendena av lektionen, än i den första 

delen av observationsschemat, där det bara är tänkt att streck ska dras och en kort 

notering ska antecknas.  

 

Observationsschemats tredje del (bilaga E) var till för att uppmärksamma frekvensen av 

störande beteende som eleverna visade under lektionen. Den tredje delen var 

strukturerad så att varje elevs namn hade en egen rad, med en kolumn för on-beteende 

och off-beteende. Jag använde den tredje delen under de första minuterna av 

observationen. Varje elev fick oavbruten uppmärksamhet i ca. 20 sekunder och efter 

avslutad tid ägnades några sekunder åt att sätta ett kryss i den rutan som överensstämde 

med elevens beteende under observerad tid. För att vara säker på att jag inte gav någon 

elev mer eller mindre tid, användes mobilens tidtagarur (Johansson och Svedner, 2010). 
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Under observationen började användningen av alla tre observationsdelarna som det var 

tänkt. Efter första observationstillfället slutade användningen av del ett och tre och 

fortsättningsvis användes bara del två. Anledningen till det valet var att del två av 

observationsschemat fungerade bäst för syftet. Koncentrationen kunde hållas mer på 

lektionen och det eleverna och läraren samtalade om, istället för att sökandet av rätt ruta 

att placera markeringen i. På det sättet kunde fokuset ligga på att observera elevernas 

och lärarnas reaktioner när beteendehanteringen skedde och på att lyssna på vilka 

kommandon läraren använde sig av och vad eleverna svarade på dem.  

 
4.4.3 Intervju 

Till intervjuerna valdes tre elever ur de båda klasserna ut, alltså sammanlagt sex elever. 

De valdes ut i samråd med de båda klasslärarna. Valet blev en elev som hade lätt att 

förstå och motivera sig under matematiklektionerna, en elev som hade svårt för det och 

en elev som låg mitt emellan dem två första eleverna. De båda klasslärarna intervjuades 

också efter observationen. Orsaken till att just de två specifika lärarna valdes ut var för 

att de båda hade uttryckt att de använde sig av beteendehantering, i undervisningen, 

men på olika sätt. Den ena läraren utbildade sig till lärare för ca. 30 år sedan och den 

andra utbildade sig för ca. 5 år sedan. Bådas utbildning har berört beteendehantering, 

men det är intressant att se skillnaden på deras sätt att tillämpa tekniken under 

matematiklektionerna. Efter genomförd observation ägde först intervjun med läraren 

rum och därefter intervjuades de tre utvalda eleverna. 

 
4.4.3.1 Intervjuguide 

Valet att skapa två separata intervjuguider gjordes för att både lärarna och eleverna 

skulle intervjuas och frågorna behövde därför vara anpassade efter specifik målgrupp. 

Frågorna i de båda intervjuguiderna är skapade utifrån studiens huvudfrågeställningar. 

Om den insamlade faktan från en intervju används rätt, skulle den kunna ge information 

som är användbar i arbetets som lärare (Johansson och Svedner, 2010). 

 

Intervjuguiden utformades med syftet att vara till hjälp vid besvarandet av studiens 

frågeställningar. Frågeställning 1 och 3 kommer att besvaras med hjälp av 

intervjufrågorna. Frågeställning 2 kommer att besvaras med hjälp av den insamlade 

faktan från observationerna. Både intervjuguiden för lärarna (bilaga F) och den för 

eleverna (bilaga G) delades in i fyra huvudrubriker för att undvika att ställa obekväma 

frågor i ett tidigt skede av intervjun. Intervjuguidens rubriker var därför följande 

inledningsfrågor, innehållsfrågor, sammanfattande frågor och avslutande frågor. 

Intervjun startade med avslappnande och enkla inledningsfrågor för att informanten 

skulle känna sig tillfreds med att bli intervjuad, och för att intervjun mer skulle kännas 

som ett avslappnat samtal istället för ett förhör (Dalen, 2008). Jag inledde mina 

intervjuer med frågor som: ”Vad heter du?”, ”Hur gammal är du?”, ”Hur länge har du 

undervisat?”. Inledningsfrågorna följs upp med relevanta följdfrågor för att få fram så 

utförlig information från informanten som möjligt.  

 

Intervjun övergick sedan till innehållsfrågorna. De frågorna ställdes för att komma åt 

det specifika innehållet som var syftet med intervjun. Innehållsfrågorna var exempelvis 

frågor som: “Hur känner du gällande att använda beteendehantering som ett verktyg för 

att skapa bättre förutsättningar för lärande hos eleverna?”, ”Varför använder du 

beteendehantering när du undervisar?”, ”Vad tänker du på när jag säger ordet 

beteendehantering?”, ”Varför tror du att lärarna använder beteendehanterings strategier 

under lektionerna?”, ”Hur känns det när du blir belönad/får ett pris för att beter dig på 
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ett önskvärt sätt?”. Innehållsfrågorna följdes också upp med följdfrågor, för att hela 

tiden försöka se till att informanten lämnade svar som gjorde att frågeställningarna 

skulle kunna besvaras.   

 

Efter innehållsfrågorna ställdes de sammanfattande frågorna som kunde vara: ”Om du 

tänker på matematiklektionen du precis höll i, vad var det egentligen du gjorde?”, ”Om 

du tänker på matematiklektionen du precis deltog i, vad var det egentligen ni gjorde?”. 

De sammanfattande frågorna ställdes enbart om det innehållet inte redan hade lyfts i 

innehållsfrågorna. De sammanfattande frågorna skapades som en försäkring om att få 

svar på det som behövdes. Det är viktigt att ställa följdfrågor gällande informanternas 

svar, men det är även viktigt att inte försöka leda informanternas svar. Det för att det jag 

ville få fram var informanternas egna tankar (Johansson och Svedner, 2010). Det är 

viktigt att inte vara rädd för att låta informanterna tala till punkt och inte heller för att 

låta det bli tyst. Tystnaden behövs för att informanterna ska få tid att tänka igenom sina 

svar (Johansson och Svedner, 2010).  

 

Som avslutning på intervjuerna ställdes några frågor som avrundning av intervjun. De 

kallas avslutningsfrågor. Exempel på frågor som ställdes som avslutningsfrågor är: ”Hur 

kändes det att bli intervjuad av mig?”, ”Är det någonting du skulle vilja tillägga innan vi 

avslutar?”. I slutet av en intervju är det väsentligt att både intervjuare och informant är 

nöjda med det de har fått ut av intervjun (Johansson och Svedner, 2010). 

 

4.5 Etiska överväganden 
När någon från lärarutbildningen forskar finns det fyra forskningsetiska principer, som 

är av yttersta vikt att respektera. De fyra huvudkraven är: konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet, samtyckeskravet och informationskravet. Konfidentialitetskravet 

handlar om att känslig information gällande de som deltar i studien måste hållas hemlig 

och bara får användas av behöriga personer (Dimenäs, 2010). Det kravet uppfyllde jag 

genom att förvara all information där bara de som har tillgång till korrekt lösenord och 

användarnamn kommer in och läsa informationen.  

 

Beträffande etiska överväganden följdes det vetenskapliga rådets principer 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det som behövde beaktas i den här studien var samma saker 

som behöver beaktas om studien hade utförts på en svensk skola. Jag behövde givetvis 

fråga rektorn, klassläraren och elevernas föräldrar om lov innan jag observerade och 

intervjuade dem. Jag behövde även informera alla inblandade, även eleverna, om vad 

syftet med studien var och att deras uppgifter skulle behandlas konfidentiellt och att 

deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst om så önskades. 

 

Nyttjandekravet handlar om att all fakta som har framkommit genom studien bara får 

användas i min forskning. Det är av yttersta vikt att ingen obehörig får tillgång till 

faktan (Dimenäs, 2010). Det kravet uppfyllde jag genom att inte diskutera framkommen 

fakta med obehöriga, utan enbart låta min handledare, examinator och mig själv 

använda faktan.  

 

Samtyckeskravet handlar om låta alla deltagare i studien, helt själva, ska få ta ställning 

till om de vill delta eller inte (Dimenäs, 2010). Jag uppfyllde följande krav genom att 

lämna ett dokument till de berörda elevernas föräldrar där studien och dess syfte kort 

fanns beskriven, en beskrivning av att jag skulle förhålla mig till de fyra 

forskningsetiska principerna och vad de innebar, och slutligen en plats för signering om 

föräldern accepterade att eleven deltog i studien. Jag frågade även varje elev i början av 
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intervjun om de ville delta och berättade att det var frivilligt och att de närsomhelst 

kunde avbryta intervjun och att intervjun enbart skulle finnas i mitt arbete, och att 

elevens namn inte skulle vara synligt för någon annan än mig själv. Jag berättade även 

att jag skulle radera inspelningen av intervjun såfort jag var klar med den. För att 

uppfylla samtyckeskravet gällande att intervjua och observera lärarna uppfyllde jag det 

genom att ge dem missivbrevet där studien och dess syfte kort är presenterat. Där finns 

det även beskrivet att jag kommer att förhålla mig till de forskningsetiska principerna 

och vad de innebär och att de närsomhelst kan avbryta deltagandet och att det är 

frivilligt. En signatur från de lärarna som godkände att delta i intervjun och 

observationen samlades även in.  

 

Informationskravet handlar om att studiens deltagare måste få tydlig information om 

studiens syfte (Dimenäs, 2010). Även det kravet uppfylldes genom att missivbrevet 

användes. Det skickades först till skolans rektor och biträdande rektor, för att få deras 

godkännande att genomföra studien. De fick även, genom missivbrevet, reda på 

studiens syfte och att jag förhåller mig till de fyra huvudkraven inom de 

forskningsetiska principerna.  

 

4.6 Databearbetning 
Intervjuerna bearbetades genom att först transkriberas. Efter det analyserades 

intervjusvaren och kopplades ihop med den frågeställning som passade bäst. 

Intervjusvaren analyserades därefter ytterligare med hjälp av den fakta som fanns att 

tillgå i den teoretiska bakgrunden. Observationerna bearbetades genom att renskrivas 

och analyseras. Därefter kopplades även observationernas olika delar ihop med 

passande frågeställning. När det kom till att strukturera resultatet och analysen använde 

jag frågeställningarna som rubriker och presenterade och analyserade relevant fakta från 

intervjuer och observationer under passande frågeställning.  

 

4.7 Undersökningens tillförlitlighet 
 
4.7.1 Validitet och reliabilitet 

Enligt Johansson och Svedner (2010) är begreppen validitet och reliabilitet starkt 

sammankopplade. För att kunna se om det resultat som har presenterats är godtagbart, 

hjälper validiteten till att bestämma det. Begreppet validitet innebär att vi granskar om 

det vi mäter var det vi avsåg att mäta (Johansson och Svedner, 2010). Mitt mål var att 

försöka förstå vilka effekter beteendehanteringsstrategierna hade på elevernas 

matematiska förståelse och inre motivation till att lära sig. Jag ville även undersöka 

lärarnas syn på användandet av beteendehanteringsstrategierna i 

matematundervisningen. Eftersom jag först observerade de båda klasslärarna och 

klasserna när det genomfördes en matematiklektion och sedan intervjuade både 

klasslärarna och tre elever ur vardera klass anser jag att validiteten kan ses som hyfsat 

hög. Validiteten borde vara hyfsat hög eftersom jag både observerade och genomförde 

intervjuer. Observationsschemat och intervjuguiderna grundades på studiens 

frågeställningar och därför anser jag att jag troligtvis mätte det jag avsåg att mäta och 

därmed fick en hög validitet i min studie. 

 

Enligt Eriksson och Wiedersheim (2008) är reliabiliteten det som berättar om det 

resultat som har presenterats är pålitligt. För att se ifall studien/arbetets resultat är 

pålitligt, d.v.s. att relibailiteten är hög, kan forskaren fråga sig själv ifall denne tror att 

resultatet hade blivit likadant ifall andra forskare hade genomfört samma studie med 
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samma metoder? Ifall svaret är ja, har arbetet troligtvis en hög reliabilitet (Eriksson och 

Wiedersheim - Paul, 2008). Det är svårt att generalisera det resultat jag har presenterat 

eftersom det enbart är genomfört på en grundskola i två klasser. Jag har dock genomfört 

mina intervjuer genom att spela in dem och transkriberat och analyserat dem noga. Jag 

anser därför att andra forskare med stor sannolikhet skulle komma fram till samma 

resultat om de använde sig av samma metoder med samma tillhörande 

observationsscheman och intervjuguider som jag.  
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5 Resultat och analys 
Det är ca 50 elever i två klasser som deltar i min studie. Av de eleverna intervjuas tre ur 

varje klass. Klassläraren i respektive klass intervjuas också. Jag har döpt om eleverna 

och lärarna för att behandla deras uppgifter med konfidentialitet. Jag har valt att 

benämna eleverna som elev A, B, C, D, E och F och lärarna som lärare 1 och 2. 

 

5.1 Hur ser lärarna på användandet av beteendehantering i sin 
matematikundervisning? 
 
5.1.1 Nödvändigt för lärande 

Båda lärarna uttrycker att den kontroll som beteendehanteringsstrategierna ger är 

nödvändig för att skapa ett bra lärandeklimat under matematiklektionen, med god chans 

till stor utveckling hos eleverna. De understryker båda två att det är av yttersta vikt att 

varje lärare känner sig bekväm i rollen som ledare. De anser även att det är viktigt att 

varje lärare tar till sig skolmyndighetens fem tekniker, som en bra lärare ska ha, och 

skapar sin egen beteendehanteringsteknik med de teknikerna som grund. På frågan om 

varför lärare 1 använder sig av beteendehanteringsstrategier i klassrummet svarar hen 

följande: 

 
Lärare 1 

”Beteendet måste vara tillräckligt bra för alla i klassen. Så dåligt beteende måste förvisas 

från klassrummet. De andra eleverna kommer inte lära sig något eller kommer att lära sig 

mycket mindre. Det är anledningen att jag använder mig av det. Man måste använda sig av 

det. För vanligtvis är det bara en eller två elever som visar dåligt beteende, och du som 

lärare måste se till hela klassens behov. Generellt beter sig nämligen elever bra och 

generellt vill eleverna lära sig och då måste du som lärare försäkra dig om att du har en plan 

för hur du ska hantera elevernas beteende så att alla elever får chansen att lära sig.” 

 

Lärare 1 anser även att allt med behaviour management handlar om erfarenhet hos 

läraren. Hen anser att det är viktigt att, som lärare, förmedla sina förväntningar, så 

eleverna vet hur läraren förväntar sig att de ska bete sig för att göra läraren nöjd. Denne 

anser även att ett bra sätt att ta kontroll över en klass som vikarie är att säga att det ska 

genomföras ett test i slutet av den lektionen, för då blir de på sin vakt och koncentrerar 

sig direkt, för de vet inte vad du har planerat eller vad du förväntar dig av de eftersom 

de inte var beredda på att det skulle bli ett test.  

 

Lärare 2 talar gott om användandet och behovet av beteendehantering och anser att det 

var nyckeln till allt lärande. Läraren anser nämligen att hen, genom användandet av 

beteendehanteringsstrategier, kan försäkra sig om att eleverna får chansen att lära sig så 

mycket som möjligt. Hen anser även att om läraren inte var duktig på att kontrollera 

elevernas beteenden skulle de inte lära sig så mycket. Enligt lärare 2 är det därför 

väldigt viktigt att använda sig av det. Det är enligt hen den viktigaste delen i att vara 

lärare. Läraren tror starkt på något som de i Australien kallar PBL (Positivt Beteende för 

Lärande). Hen är ledare för PBL-gruppen på den specifika grundskolan och brinner 

därför starkt för det. Läraren berättar att det varje vecka introduceras ett nytt tema som 

eleverna ska fokusera på, för att förbättra sitt beteende i skolan. Föregående vecka 

handlade temat exempelvis om att vara en aktivt lärande elev genom att sitta ordentligt 

och lyssna på läraren och visa sitt intresse för det läraren sa genom att vara tyst, lyssna 

och titta på läraren. Det var även då viktigt att eleverna försökte lära sig genom att 

exempelvis fråga läraren relevanta frågor som rörde den lektionens ämne, för att på det 

sättet ta ansvar för att fördjupa sin egen kunskap.  
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Lärare 2 

Jag känner att det, som lärare, är nödvändigt att använda sig av 

beteendehanteringsstrategier och jag tror på det väldigt mycket.  

 

5.1.2 En självklarhet för en framgångsrik lärare 

Det de båda lärarna uttrycker starkt är att de anser att det är en självklarhet att använda 

sig av beteendehanteringsstrategier i sitt klassrum för att vara en framgångsrik lärare. 

De båda lärarna anser att användandet av beteendehanteringsstrategier är en 

nödvändighet för att kontrollera elevernas beteende och på det sättet skapa ett klimat i 

klassrummet som bidrar till att de utvecklar sin matematiska kunskap så mycket som 

möjligt. Lärare 2 berättar även att för att hen skulle kunna gå runt till de elever som 

behöver extra stöd och ge dem den tiden de behöver under matematiklektionen, måste 

de andra elevernas beteenden vara kontrollerade. Därför understryker hen vikten av att 

ha kunskap om beteendehanteringsstrategier som lärare.    

 
5.1.3 Analys 

Det jag kan se i resultatet av den här frågan är att lärarna starkt tror på att använda  

beteendehanteringen och dess tekniker för att kontrollera elevernas beteende under 

matematiklektionerna. De tror på att det är av yttersta vikt för att skapa ett gott 

lärandeklimat där alla elever kan koncentrera sig och ta till sig kunskapen som 

förmedlas. De anser även att det krävs kunskap om de olika 

beteendehanteringsteknikerna för att bli en bra lärare och lyckas lära eleverna det man 

ämnar göra. Lärarna uttrycker även att det är viktigt att eleverna förstår vad som är ett 

tillåtet beteende och vad som inte är det. De tror även på att de ökar elevernas förståelse 

inom addition och mönster genom att kontrollera deras och klassens beteenden under 

lektionerna. Här uttrycker lärare 1 exakt det jag såg mycket i grundskolan, nämligen att 

de inte är främmande till att ta ut elever som stör ur klassrummet för att öka chanserna 

att resterande elever får ett bra klimat för lärande. I Skinner (1976) beskrivs 

behavioristen Skinners tankar kring att påverka och ändra ett beteende hos en individ. 

Skinner ansåg att för att lyckas ändra en individs beteende måste 

beteendehanteringsstrategins grund ligga i något positivt som fungerar som ett pris för 

individen. För att individen ska ändra sitt beteende och istället uppvisa det beteende 

som önskas ska individen inspireras genom att få sitt pris, som positiv förstärkning av 

det önskade beteendet. Skinner döpte den psykologin till positiv förstärkningspsykologi. 

De som arbetar med olika typer av beteendeterapier i såväl skolverksamheter som i 

andra sammanhang inspireras ofta av Skinners tankar kring den typen av psykologi 

(Skinner, 1976). Jag kan därför, utifrån Skinners tankar, förstå varför lärarna i 

grundskolan i Australien använder sig av beteendehanteringsstrategierna i sin 

matematikundervisning och vilken grund den vilar på. Lärarna anser att alla 

framgångsrika lärare måste använda sig av beteendehantering för att vara 

framgångsrika. Det är något som de båda lärarna i den Australienska grundskolan tror 

starkt på. De tror på att det är nödvändigt att läraren kan kontrollera elevernas beteenden 

för att de ska ha möjlighet att lära sig något under matematiklektionerna. 
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5.2 Hur kan beteendehanteringen påverka elevernas lärande och 
förståelse inom matematik? 
 
5.2.1 Eleverna vill undvika de negativa påföljderna 

När frågan angående hur eleverna tycker det känns när lärarna använder sig av olika 

strategier för att kontrollera elevernas beteende uttrycker de många olika känslor. För att 

göra lärarna nöjda och slippa negativ påföljd i form av exempelvis kvarsittning 

uttrycker eleverna att de alltid försöker göra sitt bästa under lektionstid. De uttrycker 

även att de känner sig glada om läraren är glad och de känner sig illa till mods när 

läraren är arg. En av eleverna anser även att läraren kan fortsätta med belöningarna när 

hen är nöjd med deras beteende men sluta med att bestraffa de när de inte beter sig 

korrekt. Eleverna uttrycker tankar kring lärarnas användande av 

beteendehanteringsstrategier och det några elever har gemensamt är att de såg det som 

att läraren blev arg och skrek på dem och att de kände att det var jobbigt. Elev B sa att 

om läraren blev arg på en elev fick det hen att känna att hen måste bete sig bättre så att 

läraren inte blir arg på hen också. Elev B uttrycker även att denne inte förstod varför 

läraren använder sig av beteendehanteringsstrategierna utan upplever som sagt bara att 

läraren använder sig av ilska i form av höjd röst eller skrik för att tillrättavisa eleverna. 

Elev A anser att det var dåligt att läraren använde sig av beteendehanteringsstrategier 

under matematiklektionen, för eleven ansåg att när läraren gjorde det blev läraren 

väldigt arg och när läraren undvek att använda strategierna gick denne runt och var glad 

i klassrummet och gjorde high five med alla. Elev C uttryckte att denne känner sig 

nervös över att hen också ska få en negativ Dojo utav läraren när läraren ger det till de 

andra. Elev A kom med ett förslag på att läraren gärna kan ge dem en negativ Dojo om 

de misskötte sig men att läraren inte behöver skrika på dem. En elev uttrycker andra 

tankar kring lärarnas användande av beteendehanteringsstrategier. Elev E känner 

nämligen att det är bra eftersom hen då vet om hen beter sig bra eller dåligt.  

 

På frågan ifall eleverna känner att de blir motiverade till att göra sitt bästa, under den 

specifika matematiklektionen, när lärarna använde beteendehanteringsstrategier svarar 

tre elever ja. Resten känner inte att de blir det. De tre som anser att de blir motiverade 

var elev C, B och F. Elev C uttrycker att eftersom läraren ger dem en positiv dojo om de 

sköter sig blev hen motiverad att göra sitt bästa under matematiklektionen, så att hen 

också skulle få en positiv dojo. Elev B uttrycker sig liknande kring frågan och anser att 

hen blev glad när hen fick en positiv dojo och det gjorde eleven motiverad till att 

fortsätta sköta sig och göra sitt bästa på lektionen. Elev F känner sig motiverad att göra 

sitt bästa under matematiklektionen eftersom hen anser att läraren hjälper hen att 

koncentrera sig genom att kontrollera klassrumsklimatet. Eleven uttrycker även att hen 

blir motiverad att göra sitt bästa under matematiklektionen för att hen vet att hen får 

belöningar om hen arbetar bra och sköter sig. Exempel på belöningar som hen har fått 

av sin lärare under tidigare lektioner är fina radergummin, pennor och ibland små 

leksaker.  

 

Elev F pratar även om hur det känns när hens lärare skriver upp hens namn i de två 

kolumnerna som finns på tavlan. Eleven uttrcyker att hen känner sig stolt om namnet 

blir skrivet i kolumnen för dem som sköter sig under lektionen, så att eleven får gå ut på 

rast lite tidigare än de andra. Eleven känner sig däremot dålig om namnet blir skrivet i 

kolumnen för elever som missköter sig under lektionen, och då får några minuters 

kvarsittning innan de får gå ut på rast.  
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5.2.2 Lärarnas syn – beteendehantering är nyckeln till lärande  

Under observationerna av undervisningstillfällena framkommer att eleverna arbetar hårt 

med additionsmönstren under lektionerna när de påminns av lärarna att de ska arbeta 

hårt, för att undvika att få sitt namn uppskrivet på tavlan, som i sin tur resulterar i 

kvarsittning. Det sättet lärarna introducerar det matematiska innehållet, addition och 

mönster, under de specifika lektionerna var genom att visa en rad med nummer på 

tavlan för eleverna, exempelvis 2 4 6 8 10. Läraren frågar sedan eleverna om de kunde 

se något mönster och i så fall vilket? Eleverna kommer fram till att de var tvungna att 

lägga till två för att komma till nästa siffra. Läraren frågar då om mönstret ökar eller 

minskar och eleverna kommer fram till att det ökar. Läraren berättar då att det är sådana 

ökande mönster eleverna ska arbeta med under den specifika matematiklektionen. Efter 

att de båda lärarna hade introducerat innehållet på det här sättet går de igenom fler 

ökande mönster på tavlan för att eleverna verkligen skulle förstå vad det handlade om. 

Eleverna får därefter arbeta vidare med ökande additionsmönster i deras arbetsbok 

enskilt.  

 

Efter intervjun med lärarna framkommer det att elevernas lärande och förståelse inom 

addition och mönster påverkas positivt av beteendehanteringen. Lärare 1 beskriver att 

när han hade sagt till eleverna att de som slutförde ett visst antal uppgifter inom addition 

och mönster under den specifika dagens matematiklektion, inte behövde arbeta något 

mer med addition och mönster i deras matematikbok dagen efter, arbetade alla väldigt 

effektivt och koncentrerat under lektionen. Den sorten av belöning fungerar väldigt bra 

för hans klass, för läraren anser att eleverna då får mer gjort än i vanliga fall. Följande 

matematiklektion fick eleverna givetvis ändå arbeta med samma matematiska innehåll, 

addition och mönster, men på ett annat sätt. De kunde få välja själva att exempelvis gå 

ut och arbeta med addition och mönster genom att skriva med krita på asfalten. De 

kunde även välja att sitta vid datorn eller iPaden och spela matematiska spel, som 

berörde addition och mönster. Eleverna såg på det som belöning och ett pris och läraren 

var nöjd över att han lyckades få dem att vara fullt fokuserade under två 

matematiklektioner i rad.  

 

På frågan hur lärarna tror att beteendehanteringen påverkar elevernas lärande och 

förståelse inom matematik var de båda överens, de ansåg att för att eleverna ska kunna 

lära sig något måste deras beteenden kontrolleras. Lärare 2 svarar att för att hen ska 

känna sig trygg i att hen har gjort allt hen kan för att eleverna ska öka sin förståelse och 

ta till sig så mycket kunskap som möjligt under dagens matematiklektion så måste hen 

kontrollera elevernas beteenden. Lärare 2 var nämligen övertygad om att eleverna inte 

skulle lära sig lika mycket om hen inte kontrollerar deras beteenden på ett lyckat sätt. 

Hen anser att beteendehantering och beteendehanteringsstrategier är nyckeln till 

förståelse och lärande. Lärare 2 nämner även att förutom att kontrollera elevernas 

beteenden så ger hen dem uppgifter gällande addition och mönster med olika 

svårighetsgrader om det behövdes. Hen ger exempelvis de som behöver extra stöd en 

enklare arbetsbok och de som behöver en större utmaning fåe en stencil med svårare 

additionsmönster. Hen berättar att även det är ett sätt att hantera elevernas beteende, för 

hen anser att om alla har matematiska uppgifter som passar dem, blir de motiverade till 

att arbeta och då stör de inte klassrummets ordning.  

 

På frågan gällande på vilket sätt lärarna anser att användandet av beteendehantering i 

undervisningssyfte hjälper eleverna att lära sig mer, svarar lärare 1 följande: 
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Lärare 1 

Våra förväntningar på dem i deras lärande så väl som i deras beteende ger dem möjlighet 

att koncentrera sig mer, att lyckas vara fokuserade på den specifika uppgiften. Det 

möjliggör även att eleverna får känna sig nöjda med sig själva eftersom de uppnår sina mål. 

Det är väldigt viktigt, även om du ser till den individuella eleven så måste du som lärare se 

till hela klassen. Barn agerar annorlunda i en stor grupp. De beter sig annorlunda med sin 

familj än de gör i skolan.  
 
5.2.3 Analys 

Genom en analys av resultatet som framkommit under den här frågan kan jag tydligt se 

två olika åsikter. Eleverna har en uppfattning och lärarna en annan. Det de båda sidorna 

är överens om är dock att användandet av beteendehanteringen gör att eleverna känner 

sig motiverade till att göra sitt bästa under matematiklektionerna. Enligt eleverna är det 

för att få den positiva förstärkningen som är en del av beteendehanteringen. Den ser 

olika ut i de båda klasserna men ger samma positiva effekt. I ena klassen används ett 

”Dojo”-system som innebär att eleverna får ett poäng/en Dojo om de visar det beteende 

läraren förväntar sig. Poängen syns på en tv-skärm i klassrummet och är kopplat till 

lärarens iPad, så läraren kan ha med sig den när hen går runt i klassrummet och hjälper 

eleverna. Läraren meddelar högt vem och varför denne får ett poäng, det plingar även 

till på tv-skärmen som gör att alla elever blir uppmärksammade över att det lönar sig att 

uppföra sig och arbeta hårt under matematiklektionen. De sammanlagda poängen 

eleverna har fått till följd av sitt goda uppförande räknas, i slutet av veckan, ihop och 

lämnas in till rektorn. På måndagen veckan efter redovisas därefter vilken klass som har 

fått flest poäng och den elev som har fått flest poäng får ett pris och får ställa sig längst 

fram inför sina elever, skolans personal och föräldrarna för att hedras. Varje lärare 

väljer även ut en eller flera elever som har betett sig extra bra under den gångna veckan, 

de får ett diplom och får också gå fram och ställa sig och få applåder av hela skolan. I 

den andra klassen ser poängsamlandet lite annorlunda ut, men mynnar ut i samma sak 

veckan efter ändå. I den klassen skrivs däremot namnen på de eleverna som sköter sig 

upp på tavlan längst fram i klassrummet, så att alla ser det. Vid varje rast får även de 

eleverna, vars namn står på tavlan, gå ett par minuter tidigare som belöning. Läraren 

antecknar därefter alla namn för att de ska kunna få poäng som sedan, även de, 

rapporteras till rektorn i slutet av veckan. Om eleverna lär sig mer tack vare 

beteendehanteringen är svårt att veta under en såhär kort studie. Det skulle krävas en 

grundlig observation under en längre tid där elevernas kunskapsnivå i matematik 

antecknas i början av perioden och i slutet av perioden för att kunna analysera och dra 

sådana slutsatser. Det jag dock kan analysera och dra slutsatser om är att eleverna 

definitivt blir motiverade av att samla poäng, och det i sin tur gör att de hela tiden 

strävar efter att uppföra sig så att de får poäng och diplom veckan efter. Som Skinner 

(1976) skriver är det tydligt att eleverna svarar positivt på den positiva förstärkningen 

som lärarna arbetar med. Eftersom eleverna vet att det lönar sig att prestera sitt bästa 

och kontrollera sitt beteende så försöker alla att göra det. Den positiva förstärkningen, i 

form av en positiv Dojo eller ett fint suddgummi betyder mycket för eleverna (Skinner, 

1976).    

 

Det finns dock en annan sida av beteendehanteringen också, det är konsekvenserna. 

Varje lärare har en konsekvensplan som består av ca. 5 steg/åtgärder som sätts in om en 

elev inte lyssnar. Det lärarna även tror starkt på är att höjd röst och även skrik är 

effektivt som en teknik för att kontrollera elevernas beteende under lektionerna. Den 

tekniken används ofta av lärarna under de lektionerna jag observerar. Lärarnas 

anledning till att de använder sig av den tekniken är för att sätta gränser och skapa ett 

tryggt klimat i klassrummet där inget störande beteende tillåts. När jag intervjuar 
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eleverna uttrycker de dock inte samma tankar om den typen av teknik. De uttrycker 

rädsla och förstår inte tanken bakom användandet av tekniken. De upplever bara lärarna 

som arga och blir rädda och nervösa. En elev uttrycker även att denne anser att läraren 

kan sluta med skrikandet och istället bara ge dem en minus poäng/negativ Dojo som 

straff istället.  

 

Så det jag tydligt ser är att det som sagt finns två olika uppfattningar om ifall 

beteendehanteringen gör så att eleverna lär sig mer eller inte. Som Roache och Lewis 

(2011) skriver i sin artikel om sin studie, som granskar olika lärares syn på sitt eget sätt 

att hantera sina elevers beteende på. De drar slutsatsen i sitt resultat att de lärare som är 

framgångsrika med sin beteendehantering i sitt klassrum är dem som kombinerar pris 

och konsekvenser, och diskuterar och förklarar för eleverna om varför det ena eller det 

andra händer eleven. Det är den typ av beteendehantering som gör att eleverna växer 

och blir självsäkra och ansvarsfulla vad gäller deras skolgång och utbildning. Resultatet 

av deras studie visar även att om lärarna istället använder sig av en aggressiv 

beteendehanteringsstrategi där hotfullt och aggressivt beteende från lärarens håll 

kombineras med konsekvenser ökar elevernas dåliga uppförande och de blir osäkra och 

ännu mer ointresserade av att lära sig något. Deras studie visar att det är viktigt att det 

hela tiden sker en konversation mellan lärare och elever och att de förstår att om de 

sköter sig och visar det beteende som förväntas så väntas belöningar/priser och 

förmåner och om de väljer att inte göra det får detta konsekvenser (Roache och Lewis, 

2011). 
 

Lärarna anser att beteendehanteringen är nyckeln till att eleverna lär sig något under 

matematikelektionerna och därför är det viktigt att lärarna synliggöra syftet med 

beteendehanteringen för eleverna. Resultatet visar att eleverna inte förstår lärarnas syfte 

med Dojo systemet. Exempelvis uttrycker elev C negativa känslor kring detta och 

uttrycker nervositet för konsekvenser för dåligt beteende, som att få en negativ Dojo. 

Att det skulle fungera som ett system för att höja motivationen hos eleverna går inte att 

säga eftersom hälften av eleverna inte ansåg att de blev motiverade under 

matematiklektionen och hälften tyckte att de blev det. Enligt Åberg (1994) måste 

läraren granska hur lärandemiljön i klassrummet ser ut, för att skapa så goda möjligheter 

för lärande hos eleverna som möjligt. Det som påverkar vilken kvalitet lärandemiljön 

kommer ha är pedagogen. Det är viktigt att pedagogen vågar vara en tydlig ledare i 

klassrummet och ha ett tydligt och klart sätt att bedriva sin undervisning på (Åberg, 

1994). Assarsson (2007) anser att grunden till att skapa en bra klassrumsklimat är 

förmågan att kunna se alla elevers personligheter som fördelar och se deras olikheter 

som tillgångar i undervisningen istället för bördor. Om läraren lyckas åstadkomma det 

kommer alla elever att känna sig behövda och att de har något att säga till om gällande 

sin egen utbildning och på så vis är chansen stor att det skapas ett bra klassrumsklimat 

och även en bra lärandemiljö (Assarsson, 2007).  

  

5.3 Hur kan beteendehanteringen påverka elevernas inre vilja och 
motivation till att lära sig det matematiska innehållet? 
 
5.3.1 Motivation på grund av belöning 

Efter utförda intervjuer med sammanlagt sex elever från årskurs 2 och 4 i grundskolan i 

Australien framkommer att elevernas inre vilja och motivation till att lära sig det 

matematiska innehållet påverkas i hög grad av att lärarna använder sig av 

beteendehantering. En del elever uttrycker sig enligt följande gällande om de blir 

motiverade av beteendehanteringssystemet, elev A känner sig motiverad till att göra sitt 
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bästa eftersom hen vet att hen får en positiv belöning för det. Elev C kopplar samman 

positiva och negativa dojos med belöningar och straff och blir motiverad att göra sitt 

bästa för att få en belöning och för att försöka undvika ett straff i form av en negativ 

dojo.  
Elev F 

”Jag blir motiverad att göra mitt bästa när jag vet att jag kan få privilegier om jag gör det”. 

 

På frågan om hur lärare 2 ser på användandet av beteendehantering i 

undervisningssyfte, svarade hen följande:  

 
Lärare 2 

Det är väldigt viktigt att använda sig av det. Det är den viktigaste delen i att vara lärare. Jag 

tror starkt på något som vi i Australien kallar PBL (Positivt Beteende för Lärande). Jag är 

ledare för PBL-gruppen på vår skola och varje vecka introducerar vi ett nytt tema som 

eleverna ska fokusera på. Förra veckan handlade temat exempelvis om att vara en aktivt 

lärande elev genom att sitta ordentligt och lyssna på läraren och visa sitt intresse för det 

läraren sa genom att vara tyst, lyssna och titta på läraren. Det är även då viktigt att eleverna 

försöker lära sig genom att exempelvis fråga läraren relevanta frågor som rör ämnet, för att 

ta ansvar för att fördjupa sin egen kunskap. 

 
5.3.2 Analys 

Orsaken till att eleverna kände sig motiverade och ville göra sitt bästa var överlag att de 

ville få den positiva responsen i form av ett pris, som nya pennor eller klistermärken. 

Men också att de ville undvika att få den negativa responsen i form av kvarsittning eller 

indrag av rolig aktivitet, som att inte få delta i lekar under lektionstid. Det observationen 

visade var att elevernas motivation ökade när lärarna kontrollerade och hanterade deras 

beteende genom att uttrycka sina förväntningar och de positiva följderna som väntade 

ifall eleverna levde upp till dem. Lärare 1 sa exempelvis att de elever som gjorde sitt 

bästa, skötte sig och svarade rätt på frågorna under matematiklektionen skulle få sitt 

namn uppskrivet på tavlan och få gå på rast några minuter tidigare än alla andra. Det 

uttalandet gjorde märkbar skillnad på koncentrationen och motivationen hos eleverna. 

De som tidigare exempelvis hade suttit och pratat med sina klasskamrataer om annat 

hade omedelbart återgått till sina uppgifter och arbetat flitigt. I analysen av resultatet på 

den här frågan ser jag att åsikterna är mer lika varandra. Eleverna uttrycker att de känner 

sig motiverade till att göra sitt bästa på grund av den positiva belöningen som väntar 

ifall de uppför sig. Den positiva belöningen kan vara, förutom poäng/positiva Dojos 

även små leksaker, fina suddgummin, nya pennor osv. Det gör att eleverna uttrycker att 

de vill göra sitt bästa för att få diplom eller andra sorters belöningar. Enligt Giota (2002) 

påverkar skolan elevernas motivation till att ta till sig ny kunskap. Det är därför viktigt 

att lärarna tar hänsyn till att alla elever är olika, har olika erfarenheter och lär sig på 

olika sätt. Det är även viktigt att ta hänsyn till att alla elever behöver hjälp med olika 

saker i matematikundervisningen. Lyckas läraren ta hänsyn till detta är chansen större 

att eleverna känner sig motiverade under lektionstid (Giota, 2002). 

 

Det överensstämmer även med det lärarna uttrycker, för de uttrycker samma sak att 

beteendehanteringen motiverar eleverna att göra sitt bästa i klassrummet. Det eleverna 

även uttrycker är att om någon i klassrummet får en tillsägelse eller en negativ Dojo/ett 

minuspoäng av läraren så motiverar även det till att uppföra sig. En elev uttrycker att 

hen skärper till sig extra mycket när någon får en tillsägelse eftersom denne då är rädd 

för att få det också. Dysthe (2003) menar att när en lärare genomför någon slags 

undervisning är det viktigt att denne tar hänsyn till att stimulera och öka elevernas inre 

motivation till att lära sig. Om undervisningen innefattar övningar som eleverna 

uppfattar som givande och inspirerande så är chansen god att även deras inre motivation 



  
 

25 

ökar, och det leder då till att de arbetar hårdare för att lära sig (Dysthe, 2003).  Det är 

inte bara den inre motivationen som är viktig att ta hänsyn till som lärare, utan det hör 

även till lärarens uppgift att skapa miljöer där eleverna möter en givande slags yttre 

motivation. Inom behaviorismen talas det om att det är viktigt att ge eleverna en 

kombination av positiv och negativ respons. Den positiva och negativa responsen kan 

vara exempelvis olika slags förmåner och konsekvenser. Genom att se till att forma 

elevernas yttre motivation kan läraren se till att eleverna uppfattar vilka slags beteenden 

som accepteras och vilka som inte gör det inom skolans område. Det är då viktigt att det 

beteendet läraren vill se uppmuntras genom att eleven får olika slags förmåner/priser 

och ifall eleven däremot beter sig på ett olämpligt sett i klassrummet så måste det 

givetvis få konsekvenser (Dysthe, 2003). 
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6 Reflektion och diskussion 
Resultaten som framkommer genom studien anses vara tillförlitliga eftersom fler än en 

metod har använts. I mitt fall har både observation och intervju använts. Eftersom 

studien innefattar mänskliga individer så kan resultatet ha påverkats och färgats av 

exempelvis individernas mående vid den aktuella tidpunkten för observation och 

intervju och även av mina förkunskaper kring ämnet. 

 

6.1 Metoddiskussion 
Valet av klasser och skola som studien skulle genomföras i kom sig naturligt eftersom 

jag genomförde min praktik på en grundskola i Australien. Det var där jag mötte 

begreppet beteendehantering och även där mitt intresse att studera mer kring det föddes. 

Anledningen till att det blev just de två klasserna som det blev var för att jag dels kände 

att jag hade kommit de klasslärarna närmst under min praktik, men även för att de 

klasslärarna har två olika sätt att ta sig an beteendehanteringsstrategierna. Jag kände 

därför att det var lärorikt och intressant att se två olika klasslärare undervisa i matematik 

med hjälp av beteendehanteringen. Jag valde att observera de båda klasserna under en 

matematiklektion. Efter observationen intervjuade jag klassläraren och därefter tre 

elever ur varje klass. Anledningen till att jag valde att både observera och intervjua 

lärarna och eleverna var för att få en djupare förståelse kring tankarna bakom 

användandet av beteendehanteringen och även hur det påverkar elevernas egna tankar 

och känslor. En annan anledning var även för att få ett tillräckligt stort material för att 

ha möjlighet att svara på studiens frågeställningar. Jag använde dock inte alla 

observationsunderlag på det sättet jag hade tänkt från början. Tanken med 

observationsschemat i bilaga B var att dra ett streck i rätt ruta om jag såg något som 

stämde överens med någon av rubrikerna/kategorierna i observationsschemat. Det blev 

inte så eftersom det var svårt att urskilja vilka specifika strategier som lärarna använde 

eftersom de använde sin egen tolkning av dem. Jag antecknade därför istället det jag såg 

gällande användandet av beteendehanteringsstrategierna och hur det påverkade eleverna 

och klassrumsklimatet, i rutorna. 

 

Efter avslutad studie och granskning av resultatet är jag nöjd med mina val av metoder. 

Jag anser att jag genom att välja att tillföra intervjuer på elevnivå fick en djupare insikt i 

hur eleverna egentligen påverkas av beteendehanteringsstrategierna som används i den 

Australienska grundskolan. Jag tänkte från början enbart observera och intervjua lärarna 

för att få deras syn och tanke kring användandet av beteendehanteringsstrategier i 

matematikundervisningen, och deras syn på hur det ökar elevernas förståelse och 

motivation till att lära. Jag insåg dock att det troligtvis skulle ge ett ensidigt resultat där 

jag inte kunde dra några slutsatser om lärarnas tankar stämmer eller inte. Jag bestämde 

mig därför för att även intervjua eleverna om samma frågor för att kunna jämföra deras 

tankar och upptäcka likheter och skillnader i deras svar. En likhet var att både lärarna 

och eleverna tyckte att belöningarna ökade elevernas motivation inom matematikämnet. 

En skillnad var att lärarna ansåg att de skapade ett tryggt klimat genom att kontrollera 

elevernas beteende med beteendehanteringsstrategier och olika former av belöningar 

och bestraffningar, eleverna däremot förstod inte syftet med lärarens beteende och 

upplevde bara lärarna som arga och klassrummet som osäkert och strängt.  

 

Eftersom studien hade tre stora frågeställningar som handlar om både elevers och 

lärares beteenden och tankar så anser jag att det var ett bra val att använda både 

observation och intervjuer. Eftersom jag använde mig av båda kunde jag i observationen 
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observera deras beteenden och sedan stärka eller dementera det jag uppfattade under 

opbservationen med mina intervjuer med lärarna och eleverna efter genomförd 

observation. På så sätt får jag ett så giltigt och trovärdigt svar på mina frågeställningar 

som möjligt. Eftersom jag hade samma intervjuguide till alla elevintervjuer och samma 

intervjuguide till de båda lärarintervjuerna så anser jag att de kan ses som likvärdiga. 

Jag försökte att skapa en likadan avslappnad miljö med alla genom att befinna mig i en 

tyst och ostörd miljö under intervjuerna. Anteckningar förhand fördes inte för att jag 

lättare skulle få intervjun att flyta på och inte behöva stanna upp den intervjuade för att 

hinna med att skriva ner det denne hade sagt tidigare. Jag spelade istället in intervjuerna 

och på så vis kunde både jag och den intervjuade känna sig fria att prata fritt och inte 

behöva stanna upp. På det sättet blev intervjuerna som naturliga och avslappnade 

samtal, fast att de styrdes av mina förutbestämda intervjuguider. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
För att öka studiens validitet och reliabilitet krävs det en grundligare studie som 

innefattar flera grundskolor och flera lärare och elever. Studiens resultat kan nu bara 

kopplas till den berörda grundskolan och de berörda lärare och elever som deltog. 

Studiens resultat kan ändå vara till nytta för den specifika skolan, så de båda 

klasslärarna kommer att få varsitt exemplar av arbetet, eftersom de gärna ville veta vad 

eleverna hade att säga kring ämnet. 

 

Resultatet kan påverkas av många olika faktorer. När en observation genomförs kan 

exempelvis lärarens och elevernas humör spela in. Under intervjuerna kan även de 

intervjuades humör spela in, men även platsen som intervjun genomförs på. Är platsen 

stökig kan de intervjuade bli stressade och obekväma i situationen. Ifall de som 

intervjuas möter den som intervjuar för första gången kan det även vara svårt för de att 

känna sig bekväma nog att öppna upp sig och ge utförliga svar. Jag försökte dock 

undvika att dessa faktorer påverkade mitt resultat genom att föranalysera vad som skulle 

kunna påverka och inträffa under observation och intervju. Jag försökte därefter så gott 

det gick att förebygga så att ingen av de här faktorerna skulle kunna påverka 

situationen. Exempelvis försökte jag under observationen se ifall elevernas och lärarens 

beteende berodde på deras dagliga humör eller om det var relevant att ta med i 

observationen. Jag tänkte även på att genomföra intervjuerna i behagliga och ostörda 

miljöer. Eftersom jag hade genomfört en praktikperiod på den berörda grundskolan på 

fem veckor så anser jag att jag kände både lärarna och elverna väl, därför kändes det 

som att alla parter kunde slappna av och känna sig bekväma i situationen. 

 

En nackdel med de metoderna som användes kan vara att eftersom eleverna och lärarna 

visste att jag observerade dem så kunde de påverka sitt beteende och då får jag ju inte 

ett trovärdigt resultat. En annan nackdel kan vara att eleverna och lärarna svarade det de 

trodde att jag ville höra på intervjufrågorna, eftersom en del inom skolans värld kan 

känna att det är viktigt att svara rätt. Även om mitt resultat bara kan kopplas till den 

aktuella grundskolan och de aktuella lärarna och eleverna så känner jag att jag kan dra 

nytta av det i mitt arbete som lärare. Jag kan dra nytta av mina erfarenheter av det här 

annorlunda sättet att undervisa på, som främst handlar om att kontrollera elevernas 

beteenden i klassrummet. Jag har vidgat min syn på undervisning och 

beteendehantering och känner att jag kan motivera varför jag exempelvis skulle välja att 

arbeta med positiv förstärkning i mitt klassrum för att få det klassrumsklimat jag vill ha. 

 

Eftersom jag har sett att det går att få till väldigt lugna och behagliga klassrumsklimat 

där elevernas egna ansvar ligger i fokus, vet jag hur jag skulle vilja att mitt klassrum 
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fungerade. Jag vill att eleverna ska veta vilket beteende som är önskvärt och att det ska 

belönas och uppmuntras. Jag vill däremot inte att mina elever ska uppfatta mig som arg 

och känna sig nervösa i mitt klassrum. Jag vill att mitt klassrum ska vara öppet och 

varmt, och att eleverna ska få vara med och bestämma klassrumsregler. Jag vill även att 

de ska få vara med och bestämma vilka belöningar som bra beteenden ska få, det skulle 

exempelvis kunna vara att vi i klassen bestämmer ett gemensamt mål, i form av att jag 

inte ska behöva avbryta min undervisning på hela dagen för att säga till någon att 

uppföra sig, och om det fungerar så bestämmer vi tillsammans en belöning som klassen 

får ta del av. Jag tänker heller inte ha några konsekvenser i form av kvarsitting eller att 

en elev som missköter sig får sätta sig i en stol längst bak i klassrummet utan 

konsekvensen ska helt enkelt bara vara att den förutbestämda belöningen uteblir.  

 

Elev A uttryckte liknande känslor kring lärarnas användande av beteendehantering i 

matematiikundervisningen som Elev B, att det inte kändes bra eftersom även den eleven 

kopplade ihop användandet av beteendehanteringsstrategier med ilska. Eleven uttryckte 

även att denne upplevde att läraren var gladare när strategierna inte användes. Så både 

elev B och A kopplar ihop användandet av strategierna med ilska och arga lärare, de har 

inte förstått tanken med användandet. Det lärarna istället uttrycker är att det används för 

att eleverna ska känna sig trygga och för att skapa ett lugnt och kontrollerat 

klassrumsklimat. Det jag känner är att det måste skapas en förståelse för eleverna vad 

tanken bakom lärarnas sätt att hantera deras beteende på, är. Så att båda parterna får ut 

något av det och att de arbetar mot ett gemensamt mål.  

 

Genom min studie ville jag ta reda på hur beteendehanteringen i den australienska 

grundskolan påverkade förståelsen hos dess elever, under matematiklektionerna. 

Eftersom min studie hade en begränsad tid anser jag att jag lyckades ganska bra. Jag 

observerade under matematiklektionerna för att se beteendehanteringens koppling till 

elevernas och lärarnas agerande under just matematiklektionerna. Jag har efter avslutad 

studie dock insett att studien hade behövt vara mer grundlig för att kunna dra större 

slutsatser. Jag hade velat gå in djupare på elevernas matematiska förkunskaper och 

sedan följa dem under ett par lektioner och sedan mästa deras kunskaper igen för att 

kunna analysera beteendehanteringens del i deras matematiska utveckling. Jag är dock 

nöjd med min studie och anser att jag har fått fram väsentlig information gällande 

klassrums- och beteendehantering under matematiklektioner såväl som andra lektioner, 

som jag kan använda mig av i min blivande yrkesroll som lärande.  

 

En uppfattning som lärarna i Australien har är att deras arbetssätt med 

beteendehanteringen i undervisningen, bidrar till att eleverna utvecklas mer än svenska 

elever. Jag ville därför försöka komma fram till om det stämde. Jag hann dessvärre inte 

med att undersöka den aspekten i min studie på grund av tidsbrist. 

 
6.2.1 Förslag på fortsatt forskning 

Som uppföljning till min studie skulle det vara intressant att genomföra ett 

undervisningsförsök i två klasser, för att djupare undersöka ifall beteendehanteringens 

strategier ökar lärandet inom matematikämnet hos eleverna i grundskolans tidigare år 

eller inte. Då skulle en matematiklektion planeras och genomföras i de två olika 

klasserna på samma sätt. Det som skulle skilja klassernas lektioner åt är att läraren i den 

ena klassen skulle fokusera på att kontrollera sitt klassrumsklimat och sina elevers 

beteenden genom att använda sig av de förutbestämda beteendehanteringsstrategierna 

som lärarna får utbildning om i Australien. I det andra klassrummet skulle 

klassrumsklimatet och elevernas beteenden istället hanteras på det sättet vi svenska 
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lärare är vana vid. För att få det mest utförliga resultatet skulle det genomföras 

intervjuer med lärarna och med ett flertal av eleverna i varje klass.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga A Missivbrev 

 

Hello!  

 

I am a student from the teacher education program at Linneaus University in Kalmar, 

Sweden. I am studying to become a prep to year 3 primary school teacher. I have 

recently had a placement in year 2S with Kathryn Cook, at your school.  

 

I have started writing my final essay regarding math didactics, and I would like to get 

your permission to observe and interwiev the teachers and their students in year 2S and 

2? (Grants class). I would like to observe a mathlesson in each class, focusing on 

observing which behaviour management skills and techniques the teachers are using. 

 

The observation will be supported by an observationschedule and the interwievs will be 

supported by interwievguides.  

 

During the interwievs I will manage my interwievs by taking the ”Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer” into consideration. That means that the participation will be 

voluntarily and both the teachers and the students can choose to stop the interwiev at 

any time if they feel like doing so. Their participation will be treated with 

confidenciality and the result will only be used in research. The observation and the 

interwievs will happen when it suits the teachers. But I wiuld like to have the 

opportunity to do it as soon as possible. 

 

Do I have to have the parents approval before I go through with the interwievs and the 

observations? 

 

Do you give your approval to letting me observe and interwiev the teachers and the 

students in the two classes? If the answer is yes, please sign at the bottom of the paper.  

 

If you have any questions, pleasecontact me or my mentor: BeritRoos Johansson. My 

mentors e-mail address is: berit.roos-johansson@lnu.se. 

 

Best regards 

Kim Bölling 

 

_____________________                                          ______________________ 

Your signature   Name in block letters 
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8.2 Bilaga B Observationsschema (del 1) 
 

Del 1 

 

Observatörens namn: 

 

 

 

Lokal: 

 

 

 

Datum och tid: 

 

 

 

Närvarande personer: 

 

 

Tidpunkt  

och verksamhet: 

 

 

 

 

Elevagerande: 

 

 

 

Läraragerand

e: 

Läraren använder sig av en av de 5 strategierna 

för beteendehantering 

Läraren använder sig av nr. 1 

Establishingexpectations(För

medlar förväntningar på 

eleverna/målen med lektionen) 

 

 

Läraren använder 

sig av nr. 2 

Givinginstructions(

Ger tydliga 

instruktioner) 

Läraren 

använder sig av 

nr. 3 Waiting 

and 

scanning(Ger 

instruktion om 

exempelvis 

tystnad och 

väntar sedan 

och skannar 

klassrummet 

under tystnad 

innan nästa 

instruktion ges) 

Läraren använder sig av nr. 4 

Cueingwithparallelacknowledgement(Uppmärk

sammar önskvärt beteende för att elever som 

visa oönskat beteende ska förstå vilket 

beteende som belönas och ändra sitt beteende, 

utan tillsägelse, därefter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läraren använder sig av nr. 

5Body 

languageencouraging(Använd

er sig av kroppsspråket för att 

visa missnöje/uppskattning 

istället för att använda 

muntliga  instruktioner) 

Läraren använder 

sig av ett annat sätt 

att hantera 

beteendena i 

klassrummet under 

matematiken 

Elev/elever 

visar ointresse 

Elev/elever är off-task(gör inte det läraren vill) Elev/elever visar intresse utan 

behov av beteendehantering 

Elev/elever visar 

intresse pga 

beteendehantering 

Elev visar 

ointresse trots 

användandet  

av 

beteendehanter

ing 
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8.3  Bilaga C Observationsschema (del 2)  

Del 2 

Hur ser lektionen ut? 

 

Inledning  

Mitten, aktivitet 1: 

 

 

 

Aktivitet 2: 

 

Avslutning  
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8.4 Bilaga D Observationsschema (del 3) 

Del 3 

Elever: 

 

On-beteende: 

 

Off-beteende: 

Elev 1 

 

Elev 2 

 

Elev 3 

 

Elev 4 

 

Elev 5 

 

Elev 6  

 

Elev 7  

 

Elev 8  

 

Elev 9  

 

Elev 10  

 

Elev 11  

 

Elev 12  

 

Elev 13  

 

Elev 14  

 

Elev 15  

 

Elev 16  

 

Elev 17  

 

Elev 18  

 

Elev 19  

 

Elev 20  

 

Elev 21  

 

Elev 22  

 

Elev 23  

 

Elev 24 
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8.5 Bilaga E Intervjuguide (för lärarna) 
 

Initial/openingquestions (Inledande frågor): 

1. What is your name? 

2. Which year do you teach? 

3. How long have you worked as a teacher? 

 

Content questions (Innehållsfrågor): 

4. How do you feel about using behaviour management as a tool for creating more 

learning amongst the students? 

5. Why do you use behaviour management when you teach? 

6. You taught the students about addition today, in which way do you think that you 

helped their learning today? 

7.Which behaviour management skills did you use today and why? 

8.What comes to your mind when you hear the word behaviour management? 

 

Summing-up question (Sammanfattandefråga): 
9. If you think about the lesson you just held, what did you do exactly? 

 

Conclusion questions (Avslutandefrågor): 

10. What did you think  about the lesson you just had? What did you do well and what 

can you improve on? 

11. How did it feel to do this interwiev with me? 

12. Is there anything else that you would like to add before we end the interwiev? 
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8.6 Bilaga F Intervjuguide (för eleverna) 
 

Initial/openingquestions (Inledande frågor): 

1. What is your name? 

2. How old are you? 

3. What do you think about your mathlessons? (Are there fun, easy, boring, hard?) 

 

Content questions (Innehållsfrågor): 

4. What do you think about when I say the word behaviour management? Do you know 

what that is? What is it? 

5. Why do you think that the teachers use behaviour management strategies on you 

during the lessons? 

6. How does that make you feel? 

7. Do you feel motivated and inspired to learn math here in your classroom with your 

teacher? 

8. If not, why? 

9. If yes, what is it that makes you motivated? 

10. Have you been rewarded for showing good behaviour during mathlessons? If yes, 

why? What did you do? 

11. How did that make you feel? 

12. Have you been punished for not making good choices during mathlessons? If yes, 

why, what did you do?  

13. How did that make you feel? 

14. If you were to describe behaviour management to a Swedish student, what would 

you say? (If they asked: Why are your teacher doing that to you?, what would be your 

answer? 

 

Summing-up question (Sammanfattandefråga): 
15. If we think about the lesson you just had what exactly did you do during the lesson? 

16. Did the teacher correct your behaviour? 

17. If yes, why and how? 

18. If no, why? 

19. How did that make you feel? 

20. Did you feel inspired to learn math this lesson? 

21. If yes, why? 

22. If no, why? 

 

Conclusion questions (Avslutandefrågor): 

23. What did you think about todaysmathlesson? 

24. How did it feel to be interwieved by me? 

25. Is there anything else you would like to say before we end the interwiev? 

 


