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Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur det är som lärare att jobba i en klass 
som är väldigt stökig, samt hur en lärare upplever situationen. Litteraturen visar på vad 
det kan beror på att klasser beter sig som den gör gentemot lärare. Jag använde mig av en 
kvalitativ undersökningsmetod där jag observerade en klass under sex lektionstillfällen och 
sedan intervjuade läraren vid två tillfällen. Resultatet visade på att det finns många sociala 
förklaringar till klassens beteende. Min slutsats var att alla dessa olika sociala förklaringar 
samspelade för att klassen och lärare betedde sig så som de gjorde. 
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1 Inledning 

Läraryrket är ett mångsidigt yrke där läraren måste lära sig att anpassa sitt att lära ut 
utefter klassens behov. Läraren ska också försöka skapa ett harmoniskt och lugnt klassrum 
där eleverna kan få arbetsro och ett bra inlärningsklimat. Läraren och eleven ska ha ett bra 
kommunikativt förhållande till varandra och ömsesidig respekt. Vad gör man då när det 
här inte fungerar? När klassen inte lyssnar och gör allt för att få läraren att tappa greppet 
om situationen?  

I den här uppsatsen har jag observerat en klass som är dysfunktionell och inte fungerar 
ihop med läraren. Lärare som jobbar i klasser där inget fungerar är något som pågår 
dagligen. Jag har flera gånger sett lärare arbeta med klasser som är stökiga. Vissa av dessa 
lärare klarar av klasserna medan andra inte gör det. Detta har då alltid fascinerat mig och 
jag har undrat vad det beror på. Därför valde jag en sådan här klass eftersom jag ville 
belysa ett vanligt problem som oftast göms undan.  

1.2 Syfte   

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur det är att som lärare att arbeta i en klass 
som är väldigt problematisk och ”stökig”, samt hur läraren ser på klassen och upplever 
situationen. 

Forskningsfrågor 

Hur mår läraren av att jobba i en sådan klass?  

Vad gör skolan för att förbättra situationen? 

2 Litteraturgenomgång 

Här nedan kommer jag att skriva om tidigare forskning som kan hjälpa mig att besvara 
mina frågor. 

2.1 Klasstorlek 

Storleken på klassen anses ha en stor betydelse för lärarna och deras arbetsvillkor, något 
som enligt Granström(2007) är en helt obefogad ståndpunkt, eftersom det inte finns 
tillförlitlig forskning inom området. Han anser också att lärarna oftast inte har så stora 
klasser som det står på pappret på grund av att en stor del av eleverna inte infinner sig i 
klassrummet under lektionstid. En lärare har enligt Granström i regel 6-18 elever i 
klassrummet som mest. Detta beror på att elever skolkar, de har tandläkarbesök eller 
något annat som gör att de inte är på lektionen. Det är inte heller klasstorleken som är det 
viktigaste för eleverna utan det är vad läraren har för arbetsmetoder.  

Krueger & Lindahl(2002) däremot är väldigt kritiska till forskning som säger att 
klasstorleken inte har någon betydelse för elevers resultat. De har skrivit en rapport om 
klasstorleken i skolan och dess påverkan på elevers resultat. De har tittat på något som 
kallas STAR-projektet och som utfördes i Tennessee i USA. I Star-projektet så använde sig 
forskare av en skola och under elevernas första fyra skolår så delade de upp eleverna i 
mindre klasser, medelstora klasser och medelstorklass med hjälplärare. Efter ungefär fyra 
år så bytte eleverna tillbaka till en medelstor klass för att se vilka förändringar som skedde 
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i resultat. Det som denna studie påvisade var att de elever som gick i mindre klasser, under 
de fyra åren, tenderade att prestera bättre. De presterade 5 percentiler bättre än de andra 
som gick i medelstora klasser. Det var också en större andel, 2 percentiler, av eleverna som 
gått i mindre klasser än de större som gjorde USAs motsvarighet till högskoleprov. 

 

2.2 Hur konflikter kan uppstå i klassrummet. 

Enligt Szklarski (2007) måste läraren vara en förebild i klassrummet och föregå med gott 
exempel. Läraren ska försöka att vara lugn och samlad. Uppstår det en konflikt ska läraren 
kunna hantera den på ett bra och medlande sätt. Detta är extra viktigt när det gäller elever 
som får utstå aggressiv konflikthantering hemma. De ska också skapa en atmosfär som gör 
att eleverna känner sig bekväma, naturliga och accepterande till att arbeta med 
konflikthantering på detta sätt. För att detta ska fungera så får läraren själv inte sätta sig i 
situationer där de själva skapar konflikter med eleverna. Dessa situationer kan enligt 
Szklarski (2007) vara att läraren favoriserar elever. När läraren gör detta ser elever detta 
som fjäsk och det kan skapa en principrelaterad konflikt med eleverna. Szklarski (2007) 
skriver också att om läraren ignorerar och bagatelliserar konflikter som inträffat, kan detta 
i sin tur leda till att eleven eventuellt upplever detta beteende som irriterande och sårande. 
Eleverna kan då också känna sig som om det är de som person som bagatelliseras, vilket i 
sin tur kan leda till att de projicerar allt på läraren och läraren hamnar i försvarsställning.  
De två sista orsakerna som kan skapa konflikt är enligt Szklarski (2007) när läraren väljer 
sida i en konflikt och handlar slentrianmässigt. Att välja sida leder oftast till att trycket på 
en av eleverna ökar. Den eleven kan då känna sig orättvist behandlad och trygghetsbehovet 
kan rubbas hos eleven.  Att handla slentrianmässigt innebär att läraren tvingar eleverna att 
be om ursäkt till varandra även i fall de inte menar det, något som skapar irritation och 
denna irritation kan istället bli riktad emot läraren. 

 

2.3 Grupprocesser 

Colnerud (1999) skriver att elever som sätts i en grupp påverkas av många olika faktorer. 
Alla som ingår i gruppen tar dock med sig sina egna erfarenheter och upplevelser in i 
gruppen. Detta leder till att gruppen får liv och kan utvecklas. Hon skriver också att även i 
fall alla individer har olika åsikter och uppfattningar om livet så arbetar gruppen 
tillsammans som en enhet. Det här leder i sin tur till att alla i gruppen skapar sina egna 
olika relationsband inom gruppen och de blir då tilldelade olika roller inom gruppen, för 
att skydda och bevara gruppen.   

Inom gruppen finns också, enligt Colnerud (1999) en sorts gräns. Denna gräns bevakas av 
personerna inom gruppen. Gruppen i sig kan ha kontakt med andra individer och dess 
omgivning men de påverkas också utav dem. Colnerud anser också att gruppen kan 
påverkas av sin omgivning. Det betyder att de antingen berörs av omgivningen eller att de 
attackeras utifrån och då agerar och reagerar hela gruppen som en enhet. De individuella 
personernas vilja och erfarenheter betyder inte längre lika mycket utan det är gruppen som 
blir mer framstående. 

Colnerud (1999) nämner två försvar som en grupp kan ta sig till för att försvara sig själva 
när de attackeras. Den första av de två är splitting där en person tar och delar upp sina 
personliga känslor i flera delar. När personen gjort detta låter personen sig bara att känna 
av några känslor i taget som exempelvis "hjälplöshet, kompetens, aggressivitet, 
ansvarsfrihet, ömhetslängtan"(Colnerud 1999:7) och så vidare. Denna person kan då 
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förlora kontakten med andra delar av sin person och fastna i att bara känna en del av sig 
själv. 

Projektion är den andra försvarsmekanismen och det skriver Colnerud (1999) är när 
personen som har gjort en splitting överför delar av sin personlighet på andra delar av 
gruppen. Personen som har gjort en splitting tar exempelvis sin hjälplöshet och lägger ut 
den på en svagare person i gruppen och detta leder till att den som gjort detta känner sig 
starkare. Om gruppen blir attackerad kan personen också överföra sin egen kompetens 
eftersom den vid just det tillfället kan kännas hotande och ansvarstyngande. Även 
personens aggressivitet kan delas ut så den läggs ut på en person som kan ge bättre uttryck 
för den (Colnerud 1999:8).  

När gruppen gör en projektion skriver Colnerud (1999) att det oftast bildas en syndabock. 
Denna person är någon som får ta emot allas negativa upplevelser eller handlingar, som 
exempelvis gruppens hjälplöshet, tillkortakommanden och allt annat som gruppen helst av 
allt inte vill kännas vid. Detta kan vara ett bra försvar för gruppen när hela klassen skälls ut 
av läraren eftersom den gjort något och kollektivt bestraffas. Denna utskällning kommer 
då att riktas mer mot syndabocken och resten av gruppen behöver inte tyngas av detta. 
Däremot behöver inte gruppen ha en syndabock inom sig utan den kan också projektera ut 
det mot en gemensam fiende som den anser attackerar gruppen. Colnerud (1999) skriver 
också att personen som blir syndabock i slutändan kan identifiera sig med alla de 
tillkortakommanden syndabocken får känna av, vilket leder till att syndabocken drar sig 
mer undan och blir en sorts avvikare inom gruppen. 

Colnerud (1999) anser att när en grupp blir tilldelad de olika roller som de har i gruppen så 
är det inte individen vars roll den fått som agerar självmant utan det blir som om gruppen 
agerar. Detta leder oftast till att individerna som finns i gruppen kan utföra handlingar och 
ha ett beteende som inte individen har i vardagen. 

Guvå (1999) däremot anser att gruppen skapas av både en yttre och inre process. Där 
individens inre föreställningar kommer i kontakt med andra individers föreställningar och 
dessa arbetar då i samklang med varandra. När däremot individerna i en grupp har ett 
gemensamt intresse, som exempelvis en uppgift som ska lösas, då kan gruppens deltagare 
arbeta i samklang med varandra och gruppen får en positiv inverkan på varandra eftersom 
individernas psykologiska intressen åsidosätts. Hamnar individer däremot i en grupp där 
de individuella intressena inte står i samklang med gruppens intressen så anser Guvå 
(1999) att detta kan motverka den enskildes känsla av självständighet och det blir då svårt 
för individen att ta sig igenom svåra situationer.  

Guvå (1999) skriver också att ”människan i sig föds som ett socialt system där hon lär sig 
att utvecklas och överleva som ett system. Den sociala förankringen i en relation en 
nödvändig förutsättning för garanti och överlevnad” (Guvå 199:45). Detta leder då till att 
individen blir inräknad i andra sociala system såsom exempelvis familjen och samhället. 
Hon anser också att vi föds med förmågan att skilja emellan rätt och fel för att kunna 
undvika fara. Den sociala relationen är nödvändig för människans överlevnad medan den 
även utgöt ett hot mot individens egna fria utveckling. Detta gör att människan ständigt 
utkämpar en inre kamp där vi fjärmar och separeras oss från andra människor(Guvå 
1999:45). 

I en grupp finns det något som Guvå (1999) kallar basic-assumption- tillstånd, som 
uppstår när individernas egna intressen har tagit över. Detta tillstånd aktiveras när en 
uppgift exempelvis är för svår, meningslös eller förvirrande för gruppen. När gruppen har 
hamnat i ett basic-assumption- tillstånd så har individerna i gruppen förlorat greppet om 
den primära uppgiften. I en situation där gruppen förlorat den primära uppgiften så kan 
gruppen, enligt Guvå (1999), förlora sina roller inom gruppen och den 
gränsfunktionsrollen man har inom gruppen. När gruppen förlorar sina roller går 
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individerna i gruppen in i ett så kallat regressivt tillstånd, vilket är ett sorts flockbeteende 
där individerna blir avidentifierade, såsom man brukar bli i en stor folksamling. Detta i sin 
tur kan förklara varför vissa människor beter sig annorlunda än vad de brukar i vissa 
grupper. Hon anser dock att detta kan leda till oklarheter i klientrollen, då det inte finns 
några anvisningar på hur man ska agera inom gruppen. Det här gör, enligt Guvå (1999), att 
det kan bli svårt för en lärare att vara lärare åt barn som inte beter sig som de förväntas 
göra. 

Gränsfunktionären är enligt Guvå (1999) de personer som skyddar gruppen mot inre och 
yttre faror, ”eftersom ett irrationellt, under ytan-liv, alltid finns närvarande i alla grupper 
och riskerar att komma upp till ytan i situationer som gruppen inte bemästrar”(Guvå 
1999:48). Den individ som oftast blir gränsfunktionär är ledaren. Ledaren måste då klara 
av ett liv i gränslandet där personen måste klara av situationer som yttre krav på 
förändring och ett inre krav på ”trygghet, stabilitet och arbetsro”(Guvå 1999:48). Det är då 
ledarens roll att försöka ta gruppen vidare och utvecklas när de exempelvis hamnat i ett 
basic-assumption- tillstånd. Däremot anser Guvå (1999) att många ledare i en grupp väljer 
sida i en konflikt för att själva inte hamna i onåd hos makthavarna. 

Olika grupper har olika förutsättningar att lyckas. Detta kan enligt Guvå (1999) bero på att 
vissa individer har en benägenhet till regressivt beteende. Det finns också individer som 
pendlar väldigt lätt mellan regressivt beteende och en arbetsam situation. Hon tror då att 
om individer har svårt att växla mellan dessa två tillstånd och bara kan vara i ett regressivt 
tillstånd eller ett arbetsamt tillstånd, då kanske detta är orsaken till att svårigheterna 
uppstår. Guvå (1999) menar då att det kanske uppstår ett spänningsfält när en grupp 
utsätts för sådana motpoler och övriga gruppmedlemmar då organiseras kring 
ytterligheterna som detta utgör. Hon anser då att detta skulle kunna vara en förklaring på 
varför vissa elever, även skötsamma barn, blir helt andra personer och gör saker, som man 
aldrig skulle ha trott om dem. 

Granström (1998) anser däremot att orsaken till att grupper hamnar i fel situationer kan 
vara att gruppen tar större risker. Orsaken till att det händer kan vara att det finns en 
risktagare i gruppen och denna person får de andra individerna att följa med i risktagarens 
riktning. En annan förklaring kan enligt Rosander & Granström (1999) vara att när man är 
in en grupp finns det mer diffusa regler på vad ett risktagande är. Det kan också bero på ett 
socialt samspel där gruppen avslöjar vissa sociala normer och värderingar som individerna 
i gruppen har. En annan orsak enligt Granström (1998) är att när gruppen ska utföra en 
handling så realitetstestar de inte sina handlingar och att de då revideras till en 
primärprocess. Det innebär oftast att när gruppen utför denna handling så går det tillbaka 
till en primärprocess och de i gruppen antar då en primitivare moral, och då utför 
handlingen även om de inte skulle gjort det annars. 

Granström (1998) skriver att de normer en grupp har oftast bestämmer hur de ska agera. 
Normerna i gruppen kan vara ett skydd mot konflikter och de reglerar som finns samt hur 
kontakten ska tas med utomstående. Gruppens normer uppstår oftast genom att resten av 
gruppen anammar ledarens eller någon annan auktoritär persons, inom gruppen, normer. 
De kan också själva ha bestämt vilka normer de vill ha. Dessa normer uppkommer då 
oftast genom att gruppen genomgår en konflikt och vill hitta en lösning på den. Granström 
(1998) skriver också att i början har individerna i gruppen olika uppfattningar om hur man 
ska agera och vara, men efter att normerna har satts så kommer individerna i gruppen 
agera enligt gruppens normer.  

Att det finns roller inom gruppen har Colnerud (1999) och Guvå (1999) redan konstaterat. 
Däremot anser Granström(1998) att de olika rollerna som finns i gruppen kan vara 
orsaken till att det uppstår konflikter. Han anser att dessa konflikter kan bero på att det rör 
sig om konkurrens eller tävlan om roller och befogenheter inom gruppen. Det kan också 
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bero på att vissa medlemmar har brutit mot gruppens normer. Gruppen vidtar då åtgärder 
mot denna konflikt genom att låta några personer ändra beteende eller så kommer vissa 
strukturella förändringar att ske. Ett annat sätt att lösa konflikten kan enligt 
Granström(1998) vara att utesluta medlemmar eller att ändra på gruppens normer. Detta 
kallas då en omedveten grupp-process.  

 

2.4 Elever med diagnostiserad ADHD/ADD 

Duvner (1997) skriver att ADHD utan överaktivitet och impulsivitet är vad man förr 
kallade ADD. Däremot anser han att ADD inte har så mycket gemensamt med den 
kombinerade versionen av ADHD. Han skriver också att ADD kan ha många andra 
bidragande faktorer såsom en funktionsstörning inom perception, kognition och minne. 
Här nedan visas på vissa beteendemönster en person med ADHD kan ha: 

Ouppmärksamhet 

 Slarvar eller missar detaljer i skolarbeten eller andra aktiviteter. 

 Har svårt att hålla kvar koncentrationen på uppgiften eller i lekaktiviteter. 

 Tycks inte lyssna på vad man säger. 

o Har svårt att uppfatta instruktioner och misslyckas ofta med att slutföra skolarbete, 
vardagssysslor eller arbetsuppgifter (inte beroende på trots eller att barnet inte förstått instruktionen). 

 Har svårt att organisera sitt arbete eller andra aktiviteter. 

 Undviker uppgifter som kräver längre stunds mental ansträngning, t ex skolarbete. 

o Tappar ofta bort saker, glömmer att ta med saker som behövs för aktiviteten, som pennor, 
böcker och kläder. 

 Blir lätt störd av det som händer omkring. 

 Glömsk i vardagliga aktiviteter. (Duvner 1997:19) 

 

Hyperaktivitet 

 Har ingen ro i händer eller fötter, eller skruvar på sig på stolen. 

 Har svårt att sitta still, lämnar sin plats. 

o Springer ofta omkring, klänger och klättrar mer ä vad som anses lämpligt i situtaionen. Hos 
äldre kan detta vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet. 

 Har ofta svårt att leka och arbeta lugnt och stilla. 

 Verkar ofta ”vara på språng” eller ”gå på högvarv”. 

 Pratar ofta överdrivet mycket. (Duvner 1997:19) 

 

Impulsivitet 

 Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt. 

 Har ofta svårt att vänta på sin tur. 

 Avbryter och stör andra, bryter in i samtal eller lekar. (Duvner 1997:20) 

 

Förutom det här skriver också Duvner (1997) att det kan förekomma problem med 
häftiga vredesutbrott. En person med ADHD kan ha väldigt svårt att kontrollera sitt 
humör och blir väldigt lätt provocerat. De har också svårt att släppa på 
impulskontrollen och handlar på en gång. Barnen lever i nuet och ses ofta som 
väldigt egocentriska. De kan också ha svårt för att se sitt eget handlande eftersom de 
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lever i nuet. Därför kan de också, enligt Duvner (1997), ha svårt för att se sitt eget 
handlande som fel i exempelvis ett slagsmål.  

 

2.5 Koncentrationssvårigheter 

Kadesjö (2007) skriver att ett barn som har koncentrationssvårigheter oftast har svårt att 
skilja på vad som är viktigt och oviktigt. Istället flackar deras uppmärksamhet från den ena 
saken till den andra. Barnen har också svårt att anpassa sin aktivitetsnivå till vad en social 
situation kräver. När det här händer blir barnen antingen väldigt aktiva och uppvarvade 
eller så blir de passiva och drömmande. 

Ett barn kan enligt Kadesjö (2007) ha en primär koncentrationssvårighet som är biologiskt 
betingat. Dessa barn har problem med att utesluta ovidkommande stimuli, och att hålla 
fast vid en uppgift tills den är avslutad. Det finns också de barn som har 
koncentrationssvårigheter på grund av att de har en jobbig uppväxtmiljö. Dessa barn har 
oftast en kortvarig koncentrationssvårighet som oftast försvinner när problemen i 
uppväxtmiljön åtgärdas. 

Det som enligt Kadesjö (2007) är de typiska problem som ett barn med 
koncentrationssvårigheter brukar ha är uppmärksamhetsstörning, impulsivitet, 
svårigheter med att finna lämplig aktivitetsnivå och svårigheter med att uppfatta och följa 
instruktioner och regler (Kadesjö 2007:25). Dessa barn kan på grund av sin impulsivitet ha 
svårt att vänta på sin tur, något som kan leda till att de bara kastar ut sig svaren när 
exempelvis läraren frågar klassen en fråga. Barnet hamnar då oftast i sådana här 
situationer där de anses vara ouppfostrade och självcentrerat, på grund av detta får också 
barnet utstå med mycket ilska från barn och vuxna. När barnet är barn ses detta barn som 
påhittigt och charmigt, men när de blir äldre ses de istället som allvarligt störande i sociala 
sammanhang (Kadesjö 2007:31). Kadesjö (2007) skriver också att dessa barn pratar oftast 
hela tiden, kommer med en massa kommentarer och är väldigt svåra att få tyst på. De här 
barnen kan också vara väldigt underhållande och ses oftast som lustigkurren. Barnet 
tycker också om att styra andra och tror sig veta bäst. Dessa beteenden blir efter ett tag inte 
accepterade av de andra barnen. 

 

2.6 Beteendepsykologi 

Burrhus Frederic Skinner är behaviorismens fader och forskade inom beteende psykologi. 
Beteende psykologi innebär att han forskade om människor aktiviteter som man kunde 
observera. Han ansåg att beteende är primärt och är orsaken till alla psykologiska fenomen 
som tillskriver människan personlighet, medvetande, psyke och så vidare.  Det vill säga att 
våra handlingar genom vår omgivning leder till att vi utvecklar oss, lär oss språket (Jerlang 
2008:247). 

Skinner ansåg, enligt Jerlang(2008) att operant betingning var största förklaringen till 
människors beteende. Han nämner ett experiment som Skinner utförde för att bevisa sin 
teori. I det här experimentet använde sig Skinner av råttor. Han tog en hungrig råtta och 
satte den i en box där den började leta mat. När råttan letar efter mat kommer det vid ett 
tillfälle åt att röra(det som han kallar respons) ett handtag(vilket leder till stimuli). Den här 
beröringen av handtaget ledde till att det utläste ett foderpiller(det blir 
konsekvensen/förstärkningen). När råttan fått sitt foderpiller fortsatte den att söka mat 
och kom igen åt handtaget och det utlöste ett nytt foderpiller. Det slutade med att råttan 
koncentrerade sig på handtaget och till sist när råttan ville ha mat rörde den vid handtaget 
och fick maten som en sorts vinst på grund av sin handling (Jerlang 2008:248). 
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Det som nu har inträffat är enligt Jerlang (2008) är att råttan har fått en förändring i sitt 
beteende och lärt sig något. Det som då fick råttan att lära sig något var att den fick mat 
när den upprepade ett visst beteende. Skinner kallar det här för att operant betingning har 
inträffat. 

Jerlang(2008) skriver att Skinner ansåg att det som leder till att en organism agera är att 
ha med en förstärkning eller konsekvens. Det kan då användas negativ och positiv 
förstärkning. Med den positiva förstärkningen tar an och ger ett stimuli som gör att 
beteendet med stor sannolikhet kommer att uppstå eller att beteendet upprepas. Skulle 
man däremot ge en negativ förstärkning som är en sorts bestraffning så ger man den för att 
oönskat beteende inte ska upprepas igen. 

I det tidigare stycket skrevs det om positiv och negativ förstärkning. Den här 
förstärkningen visas dock genom en yttre eller inre förstärkning. Yttre förstärkningar kan 
vara både materiell och social. Den materiella yttre förstärkningen kan vara exempelvis 
godis eller pengar medan den sociala kan vara sådant som uppmärksamhet, beröm och 
kärlek. Inom den sociala förstärkningen finns det en negativ förstärkning och det är att 
ignorera. Det här är dock något som kan vara svårt att vara konsekvent med eftersom det 
oftast är ett oönskat beteende som man vill förändra och kan då vara svårt att ignorera 
eftersom det är störande för en själv och andra (Jerlang 2008:250). 

Den inre förstärkningen kan bestå av glädjen att få utföra sitt arbete eller att ett barn får 
fortsätta leka sin lek. Det som är viktigt att veta är dock att en inre förstärkning alltid beror 
på en yttre förstärkning eller så kan man säga att den inre förstärkningen är inlärd på 
grund av en tidigare yttre förstärkning (Jerlang 2008:251). 

 

2.7 Piaget 

Piaget är en av huvudpersonerna inom kognitivismen. Han teorier handlar om människan 
och dess kunskapsprocess. Med sina teorier ville han ge oss en helhetsbeskrivning av den 
allmänna förståelsen för det mänskliga förståndet, det vill säga intelligensen, och dess 
utveckling från nyfödd till vuxen (Jerlang 2008:300). 

Piaget anser att människan är en social varelse och lär sig i samspel med andra människor. 
Att vara social är enligt Piaget att människan bara kan utvecklas till människa tillsammans 
med andra människor i det samhället som vi har skapat, ett exempel på det är språket som 
en människa bara kan lära sig genom att imitera och föra dialog med andra människor. 
Däremot så kan inte det nyfödda barnet kunskapsmässigt leva sig in i andra människor 
eller ha förståelse för deras synpunkter utan det är något de måste utveckla genom tiden 
(Jerlang 2008:301). 

Enligt Piaget finns det fyra stycken drivkrafter som gör att människan själv vill utvecklas.  
Dessa drivkrafter är mognad, handling, socialt samspel och självreglering. Piaget ansåg att 
den första drivkraften mognad inte uppstod förrän hela människans system hade mognat, 
det vill säga i femton till sexton års ålder. Han ansåg att möjligheter till kunskap öppnas 
för varje mognadssteg som inträffar och att dessa möjligheter inte finns förrän barnet har 
mognat. Det andra drivkraften är enligt Piaget individens handlande och erfarenheter som 
också är ett grundläggande villkor för utveckling. I handling ingår då att barnet får 
experimentera och lära sig genom att göra. Med handling menar dock Piaget en inre 
handling som är lika med att tänka. Det sociala samspelet är den tredje drivkraften som 
varierar beroende på vilket land man kommer ifrån, eftersom den är uppbyggd på 
människan samspel med andra och deras erfarenheter och kultur. Den fjärde drivkraften 
som är självreglering, något som Piaget ansåg vara den centrala faktorn i utvecklingen. 
Han ansåg att denna drivkraft att utvecklas är människan självreglering som styr mot 
balans/anpassning. Den här balansen som utvecklas står inte under samhället människan 
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lever i eller dess familjen och den har inte heller något fast mål utan det är människans 
konstanta och aktiva strävan mot att hitta ett bättre sätt att skapa kunskap. På grund av 
det här agerar människan och handlar aktivt för att göra så att man själv utvecklas (Jerlang 
2008:302-303). 

För att ta till sig kunskapen behövs det assimilation, ackommodation, adaption och 
jämvikt. Assimilation är när människan vill ta in nya och lära sig nya kunskaper. De tar då 
upp denna kunskap och lägger in det i sitt egna tanke och beteendemönster . Om det bara 
fanns assimilation så skulle inte människans inte utvecklas mycket därför behövs också 
ackommodation. Med ackommodation menas ”att människan förändrar och förnyar sina 
invanda erfarenheter, sina sätt att tänka och sin förståelse av världen eller att de lägger till 
nya erfarenheter till redan existerande” (Jerlang 2008:305). Med ackommodation 
förändras människan och anpassar sig till omgivningarna via en omstrukturering. Att bara 
använda sig av assimilation eller ackommodation skulle inte heller göra så att människan 
utvecklas utan det behövs båda som växelvis går om varandra. Ibland behövs ena mer än 
den andra för att kunna ta till sig ny kunskap. När människan har tagit till sig tillräckligt 
många erfarenheter så har hen nått jämnvikt och det betyder att man då har gjort en 
bestående förändring över hur man söker och tillämpar sig kunskap. Det har alltså blivit en 
bestående förändring i strukturen (Jerlang 2008:303-306). 

 I inlärningsprocessen anser Piaget att det finns fyra stadier. Det första stadiet är det 
sensmotoriska stadiet, här lär sig barnet de nödvändiga och praktiska erfarenheter som de 
behöver. Barnet får också lära sig en viss förståelse, men de är sig inte att få någon 
överblick eller helhet i allt. Barnet upplever sin omvärld i korta sekvenser som inte smälter 
samman till en helhet.  Den här erfarenheten tjänar de praktiska syftena men inte 
eftertanke. Det här stadiet är under barnets första två levnadsår (Jerlang 2008:340). 

Det andra stadiet inträffar under åldern två till sex år och är det preoperationella stadiet. I 
det här stadiet lär sig barnen att få en förståelse av verkligheten samtidigt som det 
symboliska tänkandet och språket utvecklas. Däremot saknar barnet fortfarande en 
överblick eftersom de upplever sin verklighet här och nu (Jerlang 2008:340). 

Den konkreta-operationella kunskapen är det tredje stadiet och uppkommer vid åldern sex 
till tolv år. Här får barnet en större förståelse för sammanhanget av tid och rum, vilket 
leder till att den konkreta verkligheten blir mer verklig (Jerlang 2008:340). 

Fjärde stadiet är det formellt-operationella stadiet och inträffar vid tolv till femton års 
åldern. Barnet kan nu släppa tanken fri, med det menas att de kan tänka framåt och bakåt 
samt överskriva verklighetens gränser. Dessa fyra stadier kan inte hoppas över utan de går 
in i varandra och löper parallellt samtidigt som det vidareutvecklas och påverkas av det 
nya barnet lär sig (Jerlang 2008:340-341). 

 

2.8 Vygotskij 

Vygotskij ansåg att barns utveckling var en komplicerad sak som bestod av många olika 
zoner. Han menade att deras utveckling inte gick att förklara i enstaka karaktäristiska drag 
som exempelvis känslor eller kognition. Vissa av de här karaktärsdragen som känslor 
kunde vara viktig under en period medan kunskapshämtningen var viktig under en annan 
period. Med det menar han att det sker en inre förändring i barnets utveckling som är 
grunden för en förståelse och en definition av olika stadier i utvecklingen. I de här 
stadierna eller perioderna av barnets liv sker då nybildningar som gör att personlighetens 
struktur och funktion förändras (Jerlang & Ringsted 2008:361). 

Vygotskij anser att det finns både stabila perioder och kritiska perioder i barnens 
utveckling. Under de stabila perioderna präglas barnet av ett lugnt framåtskridande 
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utveckling, går långsamt framåt i utvecklingen och nästan omärkbart bygger upp sin 
person genom många små förändringar vid givna tidpunkter och då visar sig som 
ansamlingar. De här perioderna är skapande perioder (Jerlang & Ringsted 2008:362). 

Den kritiska perioden är mer omvälvande med oftast våldsamma förändringar. Dessa 
perioder uppstår nästan omärkligt och försvinner lika snabbt, som har en kulmination i 
mitten av perioden. Den här kritiska perioden ger oftast utslag i våldsamma konflikter med 
omgivningen, känslomässig instabilitet och nedsatt inlärnings- eller arbetsförmåga. Alla 
barn upplever dock inte den här perioden lika våldsamt eftersom mycket beror på barnets 
förhållande till barnet och reaktioner på krisen. Det viktiga med den här perioden är att 
nedbrytningar sker så att nya möjligheter kan skapas. I stabila perioder sker nybildningar 
medan i kritiska perioder så sker en stor personlighetsförändring (Jerlang & Ringsted 
2008:362). 

Det finns fem olika krisperioder. Den första är födelsekrisen som betecknar övergången 
från fosterlivet till livet utanför livmodern. i den här perioden finns en märkbar 
tillbakagång eftersom barnet förlorar mycket vikt. Däremot sker det också nybildningar 
som barnets separation från modern. Vid ettårskrisen blir det en skillnad från spädbarn till 
småbarn då barnets gång och språk utvecklas. Efter det kommer treårskrisen som skiljer 
mellan småbarn och förskoleåldern och brukar präglas av opposition, självständighet och 
envishet som i sin tur utgör många konflikter med omgivningen. När barnet kommer upp i 
sjuårskrisen som skiljer sig från förskoleåldern till skolåldern så karaktäriserar den här 
perioden av psykisk obalans, svag viljestyrka och humörsvängningar. Den sista 
krisperioden är trettonårskrisen där barnet skiljer sig från skolåldern och kommer in i 
puberteten. Här försvagas tidigare intressen och arbetsförmågor och barnet präglas då av 
disharmoni i sin personlighet där jaget blir desorienterat. Det som däremot bildas under 
dess krisperioder är en större självständighet och förståelse för det sociala samspelet 
(Jerlang & Ringsted 2008:362-363). 

Till motsats från många tidigare forskare ansåg Vygotskij att lärandet skulle gå före 
utvecklingen. Inlärningen sker då bäst i den så kallade närmaste utvecklingszonen. Han 
ansåg att när barnet befinner sig i en bestämd utvecklingszon så kan man iaktta vad barnet 
kan genom att observera dess förmåga till problemlösning. I den aktuella utvecklingszonen 
finns det en mängd nya områden som är under utveckling. Detta kan man se utifrån 
barnets problemlösning under handledning av vuxen eller i samarbete med duktigare 
jämnåriga. Därför ansåg Vygotskij att man skulle främja lärandet genom att fortsätta 
undersöka barnet genom att hjälpa dem lösa uppgifter som innehållsmässigt och 
åldersmässigt pekar framåt (Jerlang & Ringsted2008:367-368).  

3. Metod 

Här nedan presenterar jag hur jag har gått tillväga för att få fram mitt material. Jag 
kommer också att beskriva hur jag valde den klass jag använde mig av för mina 
observationer och hur mina observationer gått till. 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Jag har använt mig av vad Denscombe (2006) kallar en kvalitativ studie. Kvalitativ studie 
betyder att man tolkar och analyserar resultat man får, samt att man vill karakterisera och 
gestalta något. En viktig detalj i en kvalitativ studie är djupintervju där man försöker få 
fram en orsak till det enskilda fallet Stukát (2005). 

För att få fram en metod som ger mest tillförlitligt material så har jag använt mig av både 
observationer och två intervjuer med samma lärare. Jag använde mig då av direkt 
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observationer och intervju med läraren som hade klassen. En intervju gjorde jag i samband 
med mina observationer och en annan intervju efter att jag och läraren hade fått distans 
ifrån observationerna och den förgående intervjun.  Jag tog då med mig några av 
excerpterna och visade dem för läraren och jag ställde hen fler frågor. Det här gjorde jag 
för att se hur hen uppfattade situationerna i klassrummet och för att se om det tillkommit 
någon förändring. 

3.1.1 Observationer 

Under mina observationer så hade jag från början tänkt använda mig av en videokamera. 
Klassens mentorer motsatte sig detta och jag fick gå in och observera istället. När jag 
observerade följde jag läraren. Jag hade ett speciellt schema som jag följde, där jag skrev 
ner vad som sades mellan lärare och eleverna under olika interaktionsögonblick, hur 
eleven betedde sig gentemot läraren både under ett kommunikationstillfälle och under 
lärarens frånvaro, hur lärare och elev bidrog till dynamiken i gruppen. 

Jag valde att vara i bakgrunden under observationerna eftersom jag ville att klassen och 
läraren skulle bete sig så naturligt som möjligt. Det jag ville observera var deras samspel 
och relationer, vilket hade misslyckats om även jag hade interagerat med eleverna. 

Observationerna utfördes under sex tillfällen. Det var två dagar med två halvklasstillfällen 
och två dagar där eleverna hade helklass. Klassen hade bara svenska under tre tillfällen på 
en vecka, och jag utförde därför mina observationer under en tvåveckors period. Jag följde 
samma lärare under deras svensklektioner eftersom jag ville studera en lärares arbete med 
och i klassen. 

Det sättet jag valde att observera på är ett slags direktobservation (Denscombe 2006) 
eftersom jag satt i bakgrunden, följde mitt observationsschema utan att störa eller 
involveras i klassen. Jag skrev också ner direkt vad som hände utan att själv behöva 
analysera det som inträffade. 

3.1.2 Intervju 

Jag utförde en intervju med läraren som hade klassen under svensktimmarna. Den sortens 
intervju jag gjorde var en semistrukturerad intervju där jag som intervjuare hade en del 
färdiga frågor men hade ingen speciell ordningsföljd och jag lät läraren utveckla och tala 
mer om det som jag frågade om (Denscombe 2006).  Detta gjorde jag eftersom jag ville få 
fram mer information om klassen och om läraren: hur läraren uppfattade klassen? Hur 
läraren blev påverkad av klassen? Och på vilket sätt läraren arbetade med klassen? För att 
få läraren att slappna av under intervjun använde jag mig av en diktafon och samtalade 
mer med läraren om klassen eftersom jag då skulle kunna ställa följdfrågor när jag ville att 
hen skulle utveckla en del av det hon sa, så att intervjun gick mer på djupet. När väl 
tillfället gavs och samtalet letts in på det område jag hade frågor till ställde jag en fråga lite 
förbigående. Detta ledde till att samtalet flöt på och den intervjuade gav mig då tillräckligt 
med information om klassen och situationerna som uppkommit under intervjutillfället. 

3.1.3 Intervju nummer två 

Jag bestämde möte med läraren efter en längre period. Under detta möte tog jag med mig 
excerpter som jag visade för henne. Vi samtalade då kring dessa excerpter och 
situationerna som uppkommit. Jag hade också vissa frågor som jag ville ha besvarade som 
exempelvis: Hur upplevde du situationen? Vad har du gjort åt situationen?  Har några 
förändringar inträffat? 

När jag intervjuade hen andra gången skrev jag ner det hen sa. Detta ledde till att samtalet 
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blev mer uppstyltat och inte så personligt eftersom hen fick vänta in mig vid flera tillfällen 
då jag behövde hinna med att anteckna allt som sades. Orsaken till att jag valde att 
anteckna istället för att ha en diktafon var på grund av att jag ansåg att många av de svar 
jag fick inte behövde transkriberas.    

 

3.2 Urval 

När jag gjorde urvalet av klass visste jag vad jag sökte, därför gjorde jag vad (Stukát 2005) 
kallar ett extremgruppsurval, eftersom jag inte brydde mig om att välja bland de andra 
klasserna utan tog det extrema fallet på en gång. Jag ville ha en klass som var stökig och 
hade svårt att nå upp till målen. Detta nämnde jag också för min handledare på min 
partnerskola. Jag nämnde också för hen att jag ville ha en klass, som jag inte hade träffat 
eller haft något att göra med. Hen gav då förslag på en klass hen hade hört talas om som 
uppfyllde dessa kriterier. 

Jag kontaktade läraren som hade klassen i svenska och frågade henne i fall jag fick följa 
med henne och observera klassen. Hen gav sitt medgivande till detta men ville först att jag 
skulle kontakta klassens mentorer så att de godkände att jag gick in och observerade 
klassen. När jag fått deras godkännande började jag mina observationer. 

3.3 Databearbetning och analysmetod 

Jag har sammanställt de viktigaste avsnitten av resultat och analys. Där har jag delat upp 
de viktigaste resultaten utefter mitt observationsschema, vilka är hur läraren interagerar 
med eleverna, elevernas påverkan på gruppdynamiken, lärarens påverkan på gruppens 
dynamik, vad läraren blir utsatt av eleverna och hur läraren blir påverkad av det som pågår 
i klassen.  

De källor jag har använt för att bearbeta min analys är litteraturen och de två intervjuerna 
jag gjort med läraren. 

3.4 Reliabilitet och validitet 

Uppsatsen tillförlighet eller reliabilitet är enligt Denscombe (2006) om forskningsobjekten 
är neutrala och om de kommer visa samma resultat om någon annan gör samma 
undersökning. När man gör en kvalitativ undersökning kommer dock alltid jaget med i 
beräkning eftersom forskaren blir en integrerad del av forskningsinstrumentet.  

Validitet i en uppsats är enligt Denscombe (2006) att kontrollera att ens resultat är valida 
eller giltiga. För att göra detta på ett enkelt sätt så anser Dencombe att man kan ställa sig 
själv en del frågor som exempelvis om man har undersökt flera olika källor och inte fastnat 
för första bästa förklaringen.  

När jag gjorde mina undersökningar var eleverna medvetna om varför jag var där. Jag satt 
också i ett sådant läge att alla elever kunde se mig. Detta är något som kan påverka 
eleverna så att de beter sig annorlunda än vad de brukar göra. Däremot så fick jag ingen 
indikation om att det gjorde det eftersom jag blev ignorerad av eleverna i klassrummet. 
Skulle en annan person sätta sig i rummet och observera dem så tror jag att de skulle 
reagera på samma sätt. 

Klassen som jag valde var handplockad av mig och min handledare eftersom jag ville ha en 
viss sorts klass som skulle passa till min studie. När jag gick in i klassen för att observera så 
kan jag ha haft förutfattade meningar, men eftersom jag följde mitt observationsschema så 
fick jag en bättre struktur när jag observerade och detta ledde till att det jag observerat blev 
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mer tillförlitligt. 

I intervjuerna med läraren så kan de olika sätt jag intervjuade på fått en påverkan. I den 
första intervjun använde jag mig av en diktafon, något som kan ha gjort att läraren kunnat 
tala mer fritt än när jag antecknade. Jag fick också med allt läraren sa eftersom jag spelade 
in allt och då kan lyssna på det flera gånger i fall jag missade något. När jag intervjuade 
andra gången så antecknade jag. Detta kan ha påverkat flytet på samtalet eftersom jag fick 
be läraren vänta de gånger jag inte hann med att anteckna. Däremot så tror jag inte att det 
påverkade svaren som jag fick i intervjun. 

För att min forskning ska vara valid så har jag delat med mig av mina resultat till läraren. 
Hen har förklarat hur hen känt det i en del av situationerna hen befunnit sig i och de 
känslor hen har förmedlat finns med i analysen. Eftersom jag inte har intervjuat eleverna 
så finns inte deras känslor med i analysen. Finns de med så är de inte tillförlitliga eftersom 
jag inte själv kan gå in och analysera deras känslor. 

För att min analys ska bli vara så valid den kan så har jag använt mig av flera olika källor. 
Jag har även tagit del av flera olika förklaringar i min uppsats så att den uppväger för mina 
forskningsfrågor.  

3.5 Etiskt ställningstagande 

Jag har tagit ställning till vetenskapsrådets(2011) fyra etiska principer i form av 
informationskravet, vilket går ut på att de som medverkar ska ha blivit informerade om 
studiens syfte, vad som gäller för deras deltagande, att det är frivilligt och att de har rätt att 
avbryta sin medverkan när än de känner för det (Vetenskapsrådet 2011:7). 

Samtyckeskravet betyder att tillåtelse från deltagarna ska ha inhämtats, i vissa fall 
ska deltagare som är under 15 år ha samtycke av föräldrarna för att delta i 
undersökningen. De som deltar ska också kunna bestämma om de själva vill 
avbryta sin medverkan eller inte. Om deltagaren bestämmer sig för att avbryta 
deltagande ska de inte bli utsatta för påtryckning (Vetenskapsrådet 2011:9-10). 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna ska vara medvetna om att alla uppgifter 
som samlas in under undersökningen ska vara konfidentiella. Strikt anonymitet ska råda 
så att identifiering av enskild person blir omöjligt (Vetenskapsrådet 2011:12). 
 
Nyttjandekravet säger att uppgifter som har insamlats inte får användas för annat bruk än 
vetenskapliga ändamål. Detta innebär att informationen inte får utlånas eller användas för 
andra syften än vetenskapliga (Vetenskapsrådet 2011:14). 
 
 

4 Resultat 

Nedanför ges en kort information om skolan, läraren och klassen så att det ska bli lättare 
att få en förståelse för lärarens och klassens situation. Jag har även presenterat de 
viktigaste resultaten från mina observationer. Dessa resultat kommer jag att visa i form av 
excerpter.  

4.1 Skolan 

Klassen finns på en högstadieskola i en mellanstor stad i ett villaområde någonstans i 
mellansverige. 
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4.2 Klassen 

Klassen består av 28 elever i en årskurs åtta där det är ungefär lika fördelat mellan pojkar 
och flickor. Av dessa 28 elever så fanns det en elev med utländsk bakgrund och resten är 
födda i Sverige. Många av eleverna som går i klassen kommer från hem där föräldrar är 
höginkomsttagare och skolan är placerad ute på landet. 

Denna klass är präglad av många elever som har olika svårigheter. Det finns tre stycken 
elever med diagnostiserad dyslexi, tre med diagnostiserad ADHD, det finns också några 
med koncentrationssvårigheter och andra med sociala svårigheter. Detta skapar en väldigt 
dynamisk grupp.  

I den här klassen finns det ingen studiero och eleverna är sällan koncentrerade på sitt 
arbete när de ska arbeta. Det finns ingen självklar ledare i klassen utan det är flera stycken 
som skapar kaos och oro i klassrummet. Eleverna är väldigt högljudda och vandrar runt i 
klassrummet och någon tystnad råder nästan aldrig i klassrummet. Det pratas hela tiden, 
även när läraren går igenom något i helklass. Vid åtskilliga tillfällen observerade jag att 
någon helt plötsligt börjar skrika rakt ut i klassrummet. Eleverna skriker också ut svaren 
till läraren redan innan frågan lagts ut till klassen. Några av eleverna är studiemotiverade 
men de får aldrig chansen att ta vara på detta. Dessa studiemotiverade elever utmärks 
eftersom de är lugna i klassrummet, de gör uppgifterna de ska och de lämnar in i tid, de 
frågar även läraren om hjälp i syfte för att kunna utveckla sitt arbete. 

Eleverna skriker högt till läraren när hen vill få dem till att arbeta eller om hen ställer en 
fråga så blir de väldigt defensiva. Eleverna visar detta genom att de undviker att svara, 
ifrågasätter läraren och försvarar sig själva. De lyssnar oftast på läraren när hen går fram 
till dem. Däremot kan de lätt ignorera allt hen har sagt och återgå till det de höll på med 
från början. Under tiden läraren går runt bland eleverna observerade jag också att de 
väldigt ofta avbryter läraren när hen försöker hjälpa en annan elev. De ställer ideligen 
frågor till läraren, något som leder till att hen får avbryta det hen håller på med och hen får 
säga till eleverna att vänta eller så svarar hen på den avbrytande elevens fråga.  

Eleverna hade under de tillfällena jag observerade dem både helklass och 
halvklassundervisning. Det jag observerade var att eleverna fungerade sämre i halvklass än 
i helklass, vilket kan bero på att elever som sköter sig i helklass fick tillfälle att byta roll 
under halvklasstillfället. 

 

4.3 Läraren 

Läraren som jag observerade i denna klass har arbetat som lärare i 20-25 år. Hen är 
utbildad till svenska och SO lärare, i grunden, i årskurs 1-7. Just nu håller hen på att 
vidareutbilda sig till specialpedagog och har än så länge gått en termin. I klassrummet har 
läraren visat sig vara väldigt glad och positiv emot eleverna. I de situationer som uppkom 
behöll hen sitt lugn samtidigt som hen pratade lugnt med eleverna.  
 
I klassrummet talade läraren behärskat till eleverna oavsett vilken situation hen ställdes 
inför. Hen försöker gå runt, motivera och få igång eleverna som inte förstått eller inte 
kommit igång med arbetet. Under detta arbete blir hen ofta avbruten av de andra eleverna 
i klassrummet. Detta leder till att hen oftast inte kan hjälpa eleverna så mycket som de 
skulle behöva eftersom det alltid är någon annan som stör. Detta kan, enligt hen, leda till 
att hen tappar fokus på det hen håller på med och medföra att hen känner sig stressad när 
klassen blir kaotiskt.  
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4.4 Excerpt ett 

Eleverna håller på med ett arbetsområde i svenska som heter Boken om mig. Det går ut på 
att eleverna ska göra en bok på minst sex sidor där de ska klistra in bilder på sig själva och 
skriva lite kort om exempelvis några roliga minnen, hobbys eller saker de tyckte om att 
göra som barn. 
 
E1: Jag tänker inte skriva den här jävla boken.(Skriker ut över 

hela klassrummet) 

Läraren: Vad gör du? 

E1: Sitter och kluddrar. 

L: Det kan du inte göra när det är svenska. 

E1: Tänker inte skriva skiten.(Det låter hotfullt) 

L: Lyssna klart. (Läraren har gett eleven något annat att arbeta 

med. Läraren pratar lugnt och i vanlig samtalston.) 

E1: Neehej! Jag tänker inte göra något!(Avbryter och blänger på 

läraren) 

L: Lyssna klart.(Talar fortfarande lugnt) 

E1: Fan heller! Tänker inte göra det! 

E2: Vet du hur tråkigt det här är? (Kompisen riktar frågan till 

läraren för att visa att hon backar upp sin kompis) 

E1: Varför ska vi skriva den? 

(Läraren förklarar syftet med arbetet för eleven och hon nämner 

läroplanen.) 

E1: Vill inte skriva om mitt liv. 

L: Skriv om något annat då. Något du tycker om att göra? Vad du 

gör på fritiden? 

E1: Som vaddå? 

L: Men skriv om något du gillar att göra. 

E1: Har inget att skriva om.(Defensivt) 

L: Om ni fick välja vad ni skulle skriva om, vad skulle ni då 

skriva om? 

E1: Självmordsbrev.(Eleven har samtidigt ett ansiktsuttryck som 

utmanar läraren att reagera) 

L: Det är en skrivuppgift. Ni måste skriva om något. 

E1: Det finns ju inget. 

E2: Jag utgår alltid ifrån mig själv. Har dålig fantasi. 

 

Läraren pratar om annat för att motivera eleverna. När läraren gör 

detta låter eleverna lugnare och inte lika aggressiva. 

Sedan pratar läraren med eleverna om nästa veckas arbete, så att 

de vet vilka alternativ de har att arbeta med. 

 

E: Kan vi ta en promenad istället för att arbeta? 

L: Vad ska ni göra då? 

E1: Vi kan kalla det inspiration. 

L: Ok. Men när ni kommer tillbaka måste ni skriva något. Vi har 

hållit på med detta arbete i veckor nu. 

 

4.4.1 Lärarens förklaring till händelsen 

Under en av intervjuerna jag hade med läraren visade jag hen situationen och frågade 
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varför det blev så här? Hen svarade att hen visste vad eleverna hade för svårigheter. Den 
ena av eleverna hade många sociala problem och just i det här tillfället så såg hen på eleven 
att hen hade fått nog och höll på att börja gråta. Därför bad hen eleven lämna klassrummet 
eftersom hen inte ville att hen skulle behöva bryta ihop inför de andra eleverna. Läraren sa 
också att hen gjort detta vid flera tillfällen för att underlätta för eleven. 
 
 

4.5 Excerpt två 

En elev har försökt få lärarens uppmärksamhet under större delen 

av lektionen, genom att räcka upp handen eller försöka att 

tillkalla lärarens uppmärksamhet. Läraren har under ett flertal 

gånger varit på väg till eleven, men fått avbryta eftersom de 

andra eleverna har fångat lärarens uppmärksamhet genom att skapa 

störande moment så att läraren måste säga till dem. De fångar 

lärarens uppmärksamhet så att hon byter riktning och hjälper den 

elev som precis kallar på hen eller så börjar de bara prata med 

hen och får hen att glömma bort det hen varit på väg att göra. 

Läraren har också under lektionens gång bett eleven att vänta 

flera gånger. 

E: Kan du hjälpa mig? 

L: Vänta? 

E: Men jag har försökt få din uppmärksamhet hela lektionen.  

L: Ja, jag vet. Men det finns en massa annat. Ber om ursäkt. 

Eleven ser uppgiven ut och suckar, efter att försökt hela 

lektionen ger eleven slutligen upp. 

Några minuter senare kommer läraren förbi och tilltalar eleven. 

L: Du sitter nu här med X och du har inte gjort något (lite surt). 

Du måste försöka koncentrera dig. Du behöver det. 

Eleven ser ännu mer uppgiven ut och nickar som ett tecken på att 

han håller med läraren. 

4.5.1 Lärarens förklaring till händelsen 

Läraren läste excerpten och tänkte över händelsen och blev själv lite förvånad. Hen sa att 
vissa elever behöver mer hjälp än andra och man behöver sätta sig ner och förklara 
ingående för eleven, det här är en sådan elev. Hen ansåg också att de andra i klassrummet 
hade frågat hen väldigt mycket, vilket ledde till att hen glömde bort att hen skulle hjälpa 
hen.  
 

4.6 Excerpt tre 

Läraren som eleverna har tillhör inte arbetslaget där eleverna går 

utan tillhör ett annat. Läraren har sagt till eleverna att de 

under denna lektion ska arbeta med grammatik. Eleverna ska ha med 

sig ett häfte som de ska arbeta med. Läraren har också bett att 

eleverna ska ta med sig en bänkbok, som de ska läsa i, i fall de 

blir färdiga med häftet innan lektionen slutar.  
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L: Alla ska ha med sig bänkboken och svenskmappen till lektionen. 

E: Vi ska inte läsa bok på lektion. Det har de andra lärarna 

bestämt.  

L: Ja, men det här är svenska och vi arbetar just nu med ett 

sådant arbetsområde där vi behöver det(sägs lite osäkert). 

 

4.6.1 Lärarens förklaring till händelsen 

Läraren förklarar situationen med att eleverna vet att hen inte tillhör det arbetslaget 
eleverna tillhör och då inte alltid tar del av deras sätt att göra saker eller regler och 
bestämmelser. De vet vad deras lärare brukar göra och säger till hen att det inte ska vara så 
utan så här. Hen säger att de ibland brukar använda sig av det för att göra hen osäker. Det 
här var ett sådant tillfälle där de försökte göra just detta. 

 

 

4.7 Excerpt fyra 

Eleverna håller på att arbeta med substantiv och läraren har en genomgång om just det. 

En elev håller konstant på att skrika ut svar på frågorna som 

finns i häftet. Läraren däremot fortsätter att förklara vad de ska 

göra och ignorerar eleven. Eleven fortsätter att konstant skrika 

ut samma svar, vilket skapar lite oro i klassrummet. Detta leder 

till att eleverna smått börjar prata i klassrummet. 

L: Är det någon som vet om det här är ett utrum eller neutrum? 

Eleven som skrikit hela tiden fortsätter att skrika ut svaret. 

Läraren däremot vänder sig till en annan elev som räcker upp 

handen och får svaret av denna person. 

E: Men, hallå! Jag sa ju det flera gånger(Sägs väldigt 

aggressivt). 

4.7.1 Lärarens förklaring till händelsen 

Jag visade läraren situationen och frågade samtidigt varför det blev såhär? Läraren 
svarade att många av eleverna inte har tränats i att räcka upp handen i klassrummet. De 
vet att de ska göra det här, men kan inte stoppa impulskontrollen att skrika rakt ut. Enligt 
läraren så lät hen inte eleven svara eftersom hen inte räckte upp handen, som hen hade 
bett dem om att göra. 

 

4.8 Excerpt fem 

Under den här lektionen har det hänt väldigt mycket i klassrummet, något som kan ha lett 
till att läraren har börjat ignorera vissa elever och struntar i att säga till när vissa elever 
försöker ta utrymme i klassrummet.  

E1: Vad ska jag göra när jag är klar? 
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Läraren tittar på elevens papper. 

L: Du ska ha 17 och 9 stycken. 

E2: Men vad är utrum? 

En annan elev börjar fråga läraren frågor och avbryter däremd. 

Läraren svarar inte eleven som frågade. 

E2: Men du säger ju ingenting. Varför säger du inget? Hur många 

sådana ska det vara? 

Läraren går vidare utan att svara eleven. (Läraren ser lite 

uppgiven ut). 

4.8.1 Lärarens förklaring till händelsen 

Läraren blev visad händelsen och förklarade att många av eleverna brukar göra allt för att 
avbryta hen. De frågar konstant frågor och kan inte vänta på sin tur. Hen brukar då 
ignorera dem som avbryter eftersom hen vill koncentrera sig på den som hen hjälper.  

4.9 Intervju med läraren 

Under min intervju med läraren fick jag reda på att hens förhållningssätt i klassrummet är 
en blandning av en behavioristisk, kognitivistisk och sociokulturell undervisningsmetod. 
Med detta menar hen att eftersom alla elever och klasser är annorlunda behöver man 
variera undervisningen så att den passar alla elever. Vissa elever behöver mer struktur än 
andra och då kan man exempelvis inte använda sig av ett sociokulturellt förhållningssätt i 
klassrummet eftersom detta kan leda till kaos. Den sociokulturella och kognitivistiska 
teorin är de metoder hen använder sig mest av. Hen säger att hen vill ha ett dialogiskt 
klassrum, något som hen anser inte fungerar i den observerade klassen. I den klassen får 
hen lov att använda sig av en mer behavioristisk metod, men hen anser inte att det är som 
den gamla katederundervisningen utan det är en mer uppdaterad version av den. 

I intervjun frågade jag läraren varför hen undervisar strukturerat i klassrummet och om 
hen har testat på ett annat sätt att undervisa, som exempelvis att låta eleverna arbeta mer i 
grupp? Läraren svarade att hen inte arbetat på något annat sätt eftersom klassen redan är 
så ostrukturerad, om hen då skulle låta eleverna arbeta i grupp så skulle detta bara öka 
deras ostrukturerade sätt att vara.  

Läraren berättade att hen kan känna sig känslomässigt utmattad när hen undervisat 
klassen. Eleverna drog all energi ifrån hen och ersatte det med negativ. När hen går ifrån 
lektionerna är hen helt utmattad känslomässigt.  

 
I klassrumssituationerna säger hen att eleverna också har en förmåga att förvirra hen så 
att hen ibland inte vet vad hen ska säga eller vem hen skulle hjälpa. Hen sa dock att hen 
brukar ignorera eleverna som försöker stjäla hens uppmärksamhet och fokusera på den 
eleven som hen har gått för att hjälpa. Om hen inte gör detta så blir hen annars väldigt 
förvirrad och det kan då leda till mer kaos. 
 
Läraren säger också att hen inte har blivit accepterad av klassen. Detta beror till stor del på 
att hen inte arbetar i det arbetslaget utan jobbar i ett annat. Eleverna har då inte 
kontinuerlig kontakt med hen utan hen är där när hen har sina lektioner. Hen anser då att 
det här leder till att de inte har något känslomässigt band till hen och att detta kan vara en 
av de stora orsakerna till att de inte accepterar hen. Denna slutsats drar hen till stor del 
eftersom en del av de andra lärarna, exempelvis deras mentorer, inte har lika stora 
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problem som hen har. 
 
 

4.9.1 Intervju nummer två 

I den här intervjun ville jag veta om situationen fortfarande var likadan och om det blivit 
några förändringar, samt om det fanns någon lösning eller hjälp att få. 
 
Efter min tidigare intervju så hade en del hänt i klassrummet. Det första var att läraren 
inte orkade med situationen som den var längre utan tog kontakt med rektorn och 
förklarade att hen inte orkade jobba kvar i klassen i fall det fortsatte på det här sättet. Där 
fanns det dock inte så mycket hjälp att få eftersom att det inte fanns ekonomi till att sätta 
in extra personal. Däremot så skulle de se om de gick att finna en lösning.  
 
Hen förklarade också situationen för arbetslaget som hade klassen. Inom arbetslaget kom 
de på en lösning och det var att de skulle slå ihop halvklasserna till helklasserna. Eleverna 
skulle då få två lärare i klassrummet under båda lektionerna. Det här ansåg läraren ledde 
till en förbättring hos eleverna, eftersom den andra läraren som var med var en av deras 
mentorer. 
 
Senare under terminen fick också skolan ett extra pengabidrag som skulle användas till 
niorna för att alla skulle nå målen. Rektorn bestämde dock att lite av pengarna skulle 
satsas på åttorna för att hjälpa till med situation för lärarna. De fick då en resurs till 
klassen. Läraren och resursen la då upp en plan, som innebar att vissa elever togs ut varje 
lektion och satt och arbetade, i ett grupprum, med den som var resurs i klassrummet. Det 
varierade vilka elever som satt i grupprummet, eftersom de inte ville att någon skulle 
känna sig utpekad.  
 
Att de tog bort halvklasserna och var två lärare i klassen, samt fick en resurs har gjort att 
klassen har accepterat hen mer. Däremot så anser hen att det fortfarande finns saker som 
behöver arbetas på, men att det blivit en liten förbättring. Hen anser nu att en del av den 
negativa energin har försvunnit ur klassen och hen behöver inte känna sig känslomässigt 
slut efter en lektion med dem. 
 

5. Resultatanalys 

Här nedan kommer jag att analysera de excerpter som finns i resultatdelen. 

5.1 Excerpt ett 

I den första excerpten ser vi hur läraren låter en elev lämna klassrummet och ta en 
promenad som då ska leda till att eleverna ska börja arbeta när de kommer tillbaka. 
Läraren anser själv att hen gör eleverna en tjänst eftersom hen inte vill att en pinsam 
situation uppstår för en av eleverna. För att eleverna ska gå vill dock läraren ha något 
tillbaka och det är att de börjar arbeta när de har gått sin promenad. 

 

Det här kan ses som ett behavioristiskt beteende eftersom läraren, som Jerlang (2008) 
beskriver, försöker ändra ett beteende med en yttre förstärkning, i det här fallet hos 
eleverna. Hen vill att eleverna som inte arbetar ska börja arbeta. Hen tar då och använder 
sig av den här sociala förstärkningen som en positiv belöning. Däremot så ska man enligt 
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Jerlang (2008) använda sig av den positiva förstärkningen när önskat beteende har 
inträffat och det kan då leda till en positiv förändring av beteende. Läraren gav eleverna en 
här positiv förstärkning innan de gjort det läraren ville, vilket leder till att det inte får den 
effekt som läraren hade tänkt sig, utan eleven har lärt sig fel. Detta kan man också se att 
eleven gjort eftersom läraren själv sagt att hen gjort detta vid flera tillfällen och det har inte 
gett resultat.  

 

5.2 Excerpt två 

Excerpt två visar ett tydligt exempel på hur eleverna som grupp har förlorat vad 
Guvå(1999) kallade sitt basic-assumption – tillstånd, något som innebär att elevens egna 
intressen har tagit över. Eleverna har alltså förlorat siktet på sin primära uppgift och bryr 
sig nu mer om sina egna psykologiska intressen än om gruppens intresse. Då uppstår den 
situation som Granström(1998) skrev om, att eleverna tävlar inbördes om de olika 
positionerna som finns i gruppen. Detta leder då till att kaos inträffar, eftersom tävlan i det 
här fallet är att alla vill ha hjälp av läraren. Detta syns tydligt när alla avbryter varandra för 
att få lärarens hjälp, även om läraren redan är hos en annan elev och hjälper till. Läraren 
sa också i en av intervjuerna att eleverna hade en förmåga att förvirra hen när de alla ville 
ha hens uppmärksamhet. 

 

5.3 Excerpt tre  

I excerpt tre är eleven en av de utvalda gränsfunktionärerna, som Guvå (1999) nämner, 
nämligen den som försöker skydda gruppen från att läsa. Lärarens uppgift är alltså ett hot 
mot gruppen. Läsning kan i den här gruppen ses som ett hot eftersom det finns många 
elever med ADHD, koncentrationssvårigheter och dyslexi. Läsning är enligt Duvner (1997) 
och Kadesjö (2007) jobbigt för dem med ADHD och koncentrationssvårigheter, eftersom 
det är svårt för eleverna att koncentrera sig en längre tid på något som man måste göra när 
man läser. Då skickas gränsfunktionären fram och försöker intala läraren att släppa denna 
uppgift genom att nämna att de andra lärarna har sagt ifrån om att de ska läsa bänkbok. 
Detta gör läraren lite osäker eftersom hen inte i vanliga fall ingår i arbetslaget och kanske 
inte känner till denna bestämmelse. Däremot så är läraren vad Granström (1998) kallar 
makthavare i klassrummet och håller kvar vid att bänkboken ska användas. 
Gränsfunktionären viker sig då för makthavaren, eftersom denna inte vill hamna i onåd 
hos läraren. 

5.4 Excerpt fyra  

Den fjärde excerpten kan vara ett tydligt exempel på vad Jerlang (2008) beskriver som 
inre och yttre förstärkning, något som också är ett behavioristiskt beteende. Eleven i fråga 
försöker säga svaret på uppgiften som läraren vill ha. Läraren däremot anser att man ska 
räcka upp handen för att få svara. Detta är ett beteende som hen vill att eleverna ska lära 
sig. För att då lära den här eleven det här beteendet så bestraffar hen hen, det vill säga att 
hen ger hen en negativ social förstärkning, som är att ignorera hen.  

5.5 Excerpt fem 

Händelsen i excerpt fem kan ha mer än en förklaring. Det kan vara att eleverna, som Guvå 
(1999) beskriver, har gått tillbaka till sitt basic-assumption tillstånd. Eleverna bryr sig bara 
om sina egna intressen i stället för gruppens och försöker genom detta stjäla lärarens 
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uppmärksamhet till sig själv. Det kan också vara så att läraren försöker lära eleverna något 
och använder sig då av det Jerlang (2008) skriver om, det vill säga, inre och yttre 
förstärkningar för att lära eleverna något. Det då läraren försöker lära eleverna är att man 
ska vänta på sin tur. Eleverna som har räckt upp handen och väntar på sin tur får då hjälp, 
medan de som inte gör det bestraffas med att ignoreras. 

 

5.6 Sociala strukturer 

Situationen i klassen hade lugnat sig när jag kom tillbaka för den andra intervjun. Detta 
kan ha berott på att läraren hade fått hjälp av de andra lärarna samt att hen fått in en extra 
resurs i klassrummet. De delade då upp klassen i en mindre grupp som gick iväg och en 
större som var kvar i klassrummet. När de då tog ut elever i den lilla gruppen så tog de 
aldrig samma elever. Detta kan ha gjort så att eleverna inte fick vad Colnerud(1999) anser 
vara olika roller tilldelade inom gruppen eftersom eleverna byttes ut hela tiden. Gruppen 
som var i klassen blev också mindre, något som kunde hjälpt. Detta anser Krugher & 
Lindahl (2002) eftersom deras åsikt är att klasstorleken påverkar klassens sätt att fungera.  

6: Diskussion 

I ett klassrum har alla många olika positioner och läraren kan vara vad Guvå 1998) kallar 
en makthavare. Läraren får den positionen eftersom hen är den som ska hålla kontroll över 
gruppen och ger gruppen deras uppgifter. I den här klassen har dock något gått fel. Dessa 
faktorer kan vara många, men troligtvis så har det något med gruppen att göra. Det kan 
finnas många orsaker till att just gruppen påverkas på det här sättet.  

Först kan det vara som läraren säger att hen inte tillhör elevernas lärares arbetslag utan ett 
annat arbetslag som inte har daglig kontakt med klassen. De får då ingen relation till hen 
och hen blir istället vad Colnerud (1999) benämner, en person som hotar gruppen. För att 
då få bort detta hot agerar eleverna på ett sätt som de i vanliga fall inte brukar göra. Det 
leder till att de gör allt för att försvaga hotet, som i det här fallet är läraren. 

Den andra orsaken kan vara vad Guvå (1998) menar med att eleverna har förlorat sikte på 
sin primära uppgift, även det här kan ha många olika orsaker. Det kan vara på grund av att 
många elever har diagnoser och kan då inte, som Kadesjö (2007) och Duvner (1997) 
skriver, ta till sig uppgiften och avsluta den. När de då har förlorat sikte på den primära 
uppgiften, som i detta fall är skolarbete, så blir de mer intresserade av att agera utifrån 
sina egna intressen för att antingen slippa göra uppgiften eller för att få lärarens 
uppmärksamhet och den hjälp de behöver. 

Det kan också vara som Granström (1998) skriver att eleverna har en tävlan inom gruppen 
för de olika rollerna som finns i en grupp. Om då eleven har brutit mot gruppens normer 
så kan detta leda till att eleven får en annan roll. Om det är detta som händer så kan det 
kanske vara orsaken till varför eleverna beter sig som de gör, men inte den enda. 

Läraren är en faktor i det här och kan också vara en av orsakerna till att saker inträffar i 
klassrummet.  I excerpterna visade jag hur läraren använder sig av vad Jerlang (2008) 
kallar ett förhållningssätt med inre och yttre förstärkningar. Det vill säga att hen använder 
bestraffningar när eleverna gjort fel, som exempelvis att ignorera dem när de inte beter sig 
som hen anser att de ska. Eleverna får också belöningar i form av hjälp av läraren och 
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uppmärksamhet när de beter sig som de ska. Däremot så är hen inte konsekvent med 
belöningarna eller bestraffningar, som vi såg i excerpt ett, något som gör att eleverna 
utnyttjar detta. Detta kan då vara en av orsakerna till att det blir som det blir i 
klassrummet. 

I sin undervisning så har läraren, vad hen själv sa, en nytappad version av 
katederundervisning. Den här sortens undervisning gör att eleverna får mycket 
papper/häften som de ska arbeta med. Det ingår också genomgångar som kan vara jobbigt 
för en elev med koncentrationssvårigheter och ADHD, något som också Kadesjö (2007) 
och Duvner (1997) anser eftersom de har svårt att koncentrera sig i skolan och slutföra 
arbeten. Med det här sättet att arbeta så blir det mycket individuellt arbete. Det kan då 
leda till att eleverna inte får den stöttning och hjälp som de hade fått om de eventuellt hade 
jobbat på ett sociokulturellt sätt och med vad Jerlang & Ringstedt (2008) skriver den 
närmaste utvecklingszonen där eleverna skulle få vägledning och stöttning av läraren, samt 
de eleverna som finns i deras omgivning. 

Klasstorleken kan också utgöra en avgörande faktor då klassen är stor och har många 
svaga elever. Enligt Krueger och Lindahl (2002) påverkar klasstorleken elevernas 
skolresultat och det här kan vara fallet i den här klassen också. Det som stödjer det är 
något som läraren i klassen sa och det vara att när de fick in en resurs så kunde de ta ut 
elever till en mindre grupp. Det här hjälpte klassen och det blev lugnare i klassrummet. 
När de då tog ut några elever varje gång så minskade klassen och eleverna fick mer 
arbetsro. Detta kan vara en av orsakerna. 

Den här klassen har som sagt många olika faktorer som påverkar den här klassen. En av 
orsakerna kan också vara skolan och dess resurser. Läraren sa själv i intervjun att hon inte 
fick så mycket hjälp av ledningen för att komma till bukt med problemet eftersom det inte 
fanns några ekonomiska resurser för det, utan hon fick försöka ta hjälp av de andra i 
arbetslaget. När läraren då tog tag i problemet och fick hjälp av de andra lärarna så blev 
det en förbättring. Skolan fick sen ett bidrag, som de tog av för att hjälpa den här klassen, 
det blev då en extra resurs som kunde hjälpa till i klassen. Att läraren och resursen då 
bestämde att de skulle ta ut en grupp elever och variera elever varje gång verkade hjälpa 
eleverna eftersom de som var där ute arbetade i mindre grupp, samt att då 
gruppdynamiken ändrades i klassrummet varje gång en elev togs ut, det vill säga roller i 
gruppen försvann eller byttes eftersom de gick någon annanstans och arbetade. Då kan 
man fråga sig om detta problem kunde avhjälpts tidigare? Om skolledning hade tagit tag i 
problemet och gett denna klass en resurs tidigare, borde inte problemet försvunnit 
tidigare? Då hade läraren sluppit utstå den stora arbetsbelastningen med att arbeta i en 
klass med så stora problem. Däremot så kan man också fråga sig varför läraren inte bad 
om hjälp tidigare? Skämdes hen över att hen inte klarade av klassen? Eller såg hen det som 
att det inte fanns någon hjälp att få? 

7 Slutsats 

Orsakerna till att klassen är som den är kan vara många. Det finns nog inte en förklaring 
utan det är flera saker som gör att klassen beter sig som den gör. En av orsakerna är 
gruppdynamiken och hur de agerar tillsammans, samt vilken roll eleverna tilldelas i 
gruppen och normerna gruppen sätter upp. Läraren är också en viktig roll eftersom det är 
hen som är läraren och har den makthavande rollen i klassrummet. När läraren inte var 
konsekvent så fick detta sina problem och klassen utnyttjade detta. Hade också läraren, 
arbetslaget och rektorn agerat tidigare så hade kanske många av problemen kunnat 
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undvikas eftersom de då hade tagit tag i problemen innan de börjat.  
 

8 Fortsatt forskning 

Under mitt arbete med den här uppsatsen så har fler frågor dykt upp. De frågor man skulle 
kunna forska vidare med är: 

 Hur upplever eleverna i excerpterna situationerna i klassrummet? För att forska 
vidare i den här frågan så behöver man visa excerpterna för de elever som var 
inblandade och fråga hur de upplevde situationen. 

 Vad tycker eleverna om situationen i klassrummet? Även här skulle man behöva 
intervjua eleverna, men då skulle man koncentrera intervjufrågorna till klassen. 

För att fördjupa sig i denna studie skulle man också kunna observera klassen under en 
längre period i flera olika andra ämnen. Då skulle man få reda på hur klassen beter sig 
gentemot andra lärare och vad det kan bero på. 
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Bilaga 1 

Missibrev 

 

Hej! 

Jag heter Susann Niemelä och studerar till lärare inom grundskolans senare år. Just nu 
håller jag på och skriver ett examensarbete inom pedagogiken. I samråd med min 
handledare på min partnerskola så har vi diskuterat fram att er klass skulle passa perfekt 
för syftet med min uppsats. 

 

Idag finns det många lärare som arbetar i klassrum där samarbetet mellan lärare och elev 
inte fungerar. Mitt syfte med mina observationer är att gå in i klassen och titta på 
interaktionen mellan lärare och elev. Jag vill också se vad som händer i klassrummet vid 
interaktionstillfällena samt hur det fungerar. 

 

Det jag ska göra i klassen är att under 6 tillfällen observera dem när de har XX som lärare. 
Jag kommer inte själv att interagera med eleverna utan jag ska bara observera vad som 
händer i klassrummet.  

 

När jag har fått godkännande av er så kommer jag att bestämma tid med XX och påbörja 
mina observationer så snart som möjligt. 

 

Om det är något ni undrar över så är det bara att ni hör av er. 

 

Mvh 

Susann Niemelä 

 

Kontaktuppgifter: 

snn03003@student.mdh.se 
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