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Sammanfattning 

 

Uppsatsen syftet är att undersöka vilka metoder lärare på en skola i Sverige och  på en skola i 

Tyskland använder sig av för att minska elevens oönskade beteende i skolan. Samtidigt 

undersöks vilka regler det finns i skollagen i respektive land när det gäller just den aspekten. 

Intresset för frågeställningen uppstod när jag började vikariera inom olika svenska 

högstadieskolor. Jag upplevde att det fanns ett annorlunda redskap för lärare, som jag har 

mött, i de svenska skolorna än i de tyska. Den övergripande frågan är: Hur korrigerar lärare 

det som uppmärksammats som störande beteende och vad förmedlar skollagar om 

korrigerande? Utgångspunkten för frågeställningen är Marcus Samuelssons avhandling 

”Störande elever – korrigerande lärare, om regler, förväntningar och lärares åtgärder mot 

störande flickor och pojkar i klassrummet”. Avhandlingen skrevs 2008 vid Linköpings 

universitet och är en av de få forskningsrapporter som finns inom området. Som instrument 

användes en enkätundersökning, som skickades till en skola i Tyskland (på tyska) och till en 

skola i Sverige (på svenska). Resultaten visar att de finns både skillnader och likheter mellan 

de två deltagande skolorna. I stort sett kan man dock säga att lärarna i den tyska skolan 

använde sig av mer varierande åtgärder än lärarna i den svenska skolan.  
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1. Inledning 

 

I PISA (Programme for International Student Assessment) 2003 visade det sig att svenska 

elever hamnar på plats 26 av 31 när det gäller ordning och reda i klassrummet. PISA bad 

eleverna att ta ställning till fem påståenden:  

• F38b, eleverna lyssnar inte på vad läraren säger  

• F38f, det råder oväsen och oordning  

• F38h, läraren måste vänta en lång stund på att eleverna skall bli tysta  

• F38i, eleverna kan inte arbeta bra  

• F38k, eleverna börjar inte arbeta förrän det har gått en lång stund av lektionen 

Utifrån elevernas svar kom de fram till ovanstående resultat. Sedan 2007 har lärare i Sverige 

större möjligheter att sätta stopp för störande inslag i undervisningen. I ett tillägg till 

skollagen (Skollag, 1985: 1100) får lärare beslagta föremål. Dessutom infördes redan 2006 

bestämmelse om ordningsregler i grundskola och gymnasium. Den senaste PISA 

undersökningen från 2009, Pisa (2009) visar att ordningen i den svenska skolan har 

förbättrats, men att elevernas resultat trots det är sämre. Tittar man på Tyskland är det svårt att 

finna ordningsregler som kommer från en central myndighet. Varje skola avgör själv hur 

mycket regler och bestämmelser det ska finnas. I skollagen för varje delstat är allt annat 

reglerat. Här kommer som väckte mitt intresse. Ser man på lagstiftningen så är det väldigt 

intressant att undersöka Tyskland och jämföra med Sverige. Medan Sverige har en homogen 

lagstiftning har Tyskland en heterogen lagstiftning och eftersom det inte finns många länder 

som har en heterogen lagstiftning är jämförelsen mycket intressant.  

Eftersom jag har erfarenheter från att undervisa både i Tyskland och i Sverige ställde jag mig 

frågan vilka redskap lärare använder för att hålla ordning i klassen och hur de agerar på det 

som uppmärksammas som störande. Jag upplevde att det fanns skillnader mellan de olika 

skolsystemen när det kommer till korrigerande metoder. Det beror å ena sidan på de olika 

kulturer och historiska utvecklingar Sverige och Tyskland har. Å andra sidan beror det till en 

stor del på vilka redskap lärare vill och får använda sig av för att korrigera elever. Dessutom 

finns det olika lärarperspektiv i respektive land. När jag skulle söka ett tema för mitt 
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examensarbete så var det ganska bestämt från början att det skulle handla om disciplin i 

skolan, om hur lärarna korrigerar ett ej önskvärt beteende på en skola i Tyskland jämfört med 

en skola i Sverige. Även i den politiska debatten kom frågan upp om Sveriges skolor inte 

behöver ”skärpa till sig” på grund av det dåliga resultatet från PISA ( 2003) I Tyskland finns 

också diskussionen sedan flera år och inte minst sedan 1999 när en så kallad Amoklauf hände 

på en tysk skola. I Meißen knivhögg en elev sin lärare inför hela klassen. Diskussionen gick 

efter händelsen upp och ner och det pratades om att ha mer disciplin i skolan eller om man 

kan finna andra redskap att ta hjälp av.  

Marcus Samuelssons (2008) avhandling är en av de få avhandlingar som finns inom detta 

område och därför var han en viktig utgångspunkt när jag formulerade mitt syfte. Han ställde 

följande frågor: Vilka regler rörande önskvärt beteende förmedlades i dokument till de 

blivande skolår 7- eleverna och av lärare och skolledare? Hur korrigerade lärarna det som 

uppmärksammats som störande? Samuelsson skriver om hur lärare reagerar mot störningar 

som uppstår i undervisningssituationen. Han ställer det mot de styrdokument som fanns 2008 

för det svenska skolväsendet. Hans avhandling gav mig inspiration för att göra en liknande 

undersökning. Jag var dock mer intresserad av hur lärarna i Tyskland respektive Sverige 

korrigerar det som uppmärksammas som störande. Min undersökning har fokus på skillnaden 

mellan svenska och tyska pedagoger i två skolor och om man kan se skillnader utifrån att 

lagstiftningen inom området är olika. 

2. Syfte 

Mitt syfte med uppsatsen är att genom enkätundersökningar beskriva och analysera hur 

lärarna i en svensk och en tysk skola förhåller sig till korrigerande i klassrummet. I 

Samuelsson (2008)  kan man också läsa om att ämnet är viktigt och att det inte har gjorts 

mycket forskning kring hur lärare hanterar störningar Det kan även vara intressant eftersom 

den nuvarande regeringen i Sverige vill få in mer disciplin i skolan och i Tyskland diskuteras 

också om hur man ska disciplinera elever i skolan. Dessutom har jag själv en anknytning till 

båda länder och vill se om det finns en skillnad i lärarnas svar. 

Mina frågeställningar blir då:  

1. I vilken utsträckning instämmer respektive inte instämmer lärarna från de två skolorna med 

de förslag som finns i enkäten som ska minska störningar i undervisningen? 
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2. Hur uppger lärarna från de två skolorna att de hantera det som uppmärksammats som 

störande?  

Jag ska tydliggöra att jag utgår från att lärarna har en medvetenhet om att det finns störningar 

som ska hanteras och att det som lärarna uppger i svaren görs med medvetenhet. Det skulle 

vara omöjligt att koncentrera sig på någonting som sker i det omedvetna. Samma gäller för 

problemlösningen. Lärarna ska anse störande som ett problem och förhålla sig till det, anser 

de inte att det finns ett problem så kan de inte heller agera. 

Det betyder att jag genom enkätundersökning samlar in svaren från lärare i Tyskland och i 

Sverige där de beskriver hur de reagerar mot olika störningar som uppstår i skolans vardag. 

Viktigt att notera är att de ska svara som lärare i sin lärarroll och inte som privatpersoner. 

Frågorna kommer att besvaras i resultat delen under punkt 5.  

 

3. Bakgrund 

Följande sidor ger en bakgrund till ämnet. Här beskrivs vad de svenska och tyska 

styrdokumenten säger när det gäller störningar och en överblick ges över tidigare forskning. I 

Tyskland finns det ingen motsvarighet till den svenska skollagen och därför har jag valt 

begreppet styrdokument, för att visa att det är en övergripande dokument. 

 

3.1 Styrdokument Sverige 

Sveriges styrdokument gäller för hela landet. Skollagen ändrades 2010 och de nya reglerna är 

giltiga från och med den 1 augusti 2010 Skollag (2010:800).  

För den här uppsatsen är det intressant vad styrdokument säger när det handlar om trygghet 

och studiero eftersom de påverkar störningar i klassrummet (se PISA- frågorna s.2). Dessa är 

reglerade i 5:e kapitlet § 1-24. I styrdokument läggs fast att det ska finnas ordningsregler för 

varje skola och att eleverna ska följa dem men det är rektorn som beslutar om dem. I kapitlet 

5 § 6 står det ”rektor eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är 

befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med 

en elevs ordningsstörande uppträdande” (Skollag 2010:800, kp5§6). Under omedelbara och 

tillfälliga åtgärder finns det sex olika handlingar man som pedagog kan använda. Det betyder 
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att rektorerna och lärarna får använda sig av utvisning, av kvarsittning, av utredning, av 

tillfällig omplacering, av avstängning och av omhändertagande av föremål. De åtgärder som 

lärarna och rektorerna har till förfogande är också belagda med regler. Man kan alltså inte 

bara avstänga en elev eller anordna en kvarsittning i tre timmar utan att kunna referera till 

beslutade reglerna. Förutsättningar för dessa åtgärder är reglerade i respektive paragraf.  

Lärare får använda sig av utvisning om eleven stör undervisning respektive uppträder 

olämpligt och om eleven inte har ändrat sitt uppträdande efter uppmaning. Utvisning ska vara 

högst ett undervisningspass. Gällande kvarsittning kan man säga att en elev får stanna kvar en 

timme efter eller före lektionen. De ska vara under uppsikt på skolan. Omhändertagande av 

föremål ska ske om föremål kan utgöra en fara, om det används på ett störande sätt och det 

ska återlämnas vid skoldagens slut i fall det inte bryter mot någon annan lag. Både lärare och 

rektorer har rätt att vidta åtgärder dock finns det vissa fall där det är rektorn som är mer 

ansvarig än en enskild lärare. Dessa åtgärder är utredning, som sker om en elev vid upprepade 

tillfällen stört ordningen, uppträtt olämpligt, eller gjort sig skyldig till en annan förseelse. 

Rektorns uppgift är att se till att åtgärder genomförs och att vårdnadshavaren blir informerad. 

Åtgärder får inte gälla längre än fyra veckor och innehåller en skriftlig varning. Rektorn är 

också ansvarig när det gäller tillfällig omplacering av en elev. Det ska ske om tidigare 

åtgärder inte är tillräckliga och omplacering kan ske till en annan undervisningsgrupp, till en 

annan plats i samma skolenhet eller även till en annan skolenhet. Skulle det komma till en 

avstängning så är det rektors beslut och det ska bara ske om risken finns att andra elever inte 

känner sig trygga eller studiero inte kan garanteras, om alla tidigare åtgärder inte visat en 

effekt och det ska erbjudas kompensation för undervisningen under den avstängda tiden. 

Avstängningen får inte vara längre än en vecka och ska maximal ske två gånger per 

kalenderår.  

Som man kan se så finns det en mängd av åtgärder som skolans personal kan använda sig av. 

Inom nuvarande regering går diskussionen vidare och det har pratats om betyg i uppförande  

(Svenska Dagbladet, 2010-09-06) för att ge lärare ännu mer befogenheter och att sätta stopp 

för störningar. Under punkten tidigare forskning finns också en historisk bakgrund till hur det 

kom till de reglerna som gäller idag. 

3.2 Styrdokument Tyskland 

Tyskland är känt för sitt federalistiska system och det märks speciellt när man tittar på det 

tyska skolväsendet. Det är inte reglerat genom lagar som gäller för hela landet, det är reglerat 
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genom lagar som gäller för varje delstat (Bundesland). Man kan säga att det finns 16 olika 

skolväsenden i Tyskland även om de flesta liknar varandra (Art.30 GG) 

Det finns så klart för- och nackdelar med detta system men utrymmet här är för litet för att 

diskutera det Här presenteras styrdokument från delstaten Hessen som ligger i centrala 

Tyskland. Den tyska skolan som medverkar i enkätundersökningen ligger i denna delstat och 

därför känns det självklart att ta upp deras styrdokument. Skollagen i Hessen ändrades sist 

2009, originallagen kommer från år 2005 (Hessisches Schulgesetz,2005) Lagen tar upp allt 

som har med skolan att göra. I den här uppsatsen tas dock bara kapitlet om ordningsregler, 

pedagogiska och ordningsåtgärder upp. I §82 (1) kan man läsa om att skolan ska uppfylla ett 

bildningsuppdrag genom att använda sig av pedagogiska åtgärder. Som pedagogiska åtgärder 

räknas följande:  

- förmaning 

- gruppsamtal med elever 

- gruppsamtal med eleven och föräldrar 

- muntlig/ skriftligt avståndstagande 

- uppgifter som är bra för att eleven inser sitt felbeteende (dvs. att genom denna uppgift 

ska eleven förstå varför man inte ska bete sig som eleven gjorde. Det kan till exempel 

vara en uppsats med temat: Varför ska jag inte komma för sent?) 

- ta igen frånvarande lektioner, efter att föräldrarna har informerats 

- omhändertagande av störande föremål under en viss tid 

Reglerna ska vara till för att eleven ska utveckla en inlärnings- och prestationsvilja, ett 

ansvarsfullt och socialt beteende efter grundtankarna om tolerans, rättvisa och solidaritet.  

Förutom pedagogiska åtgärder så finns det även ordningsåtgärder. De är indelade hierarkiskt 

och vissa får bara utföras av rektorn. Det finns åtta ordningsåtgärder i §82 (2 i HSchG,2005) 

1. avstängning från undervisningen under resten av dagen med förpliktelse att delta i 

undervisningen i en annan klass 

2. avstängning från särskilda klass- eller skolaktiviteter plus från frivilligt valda ämnen/ 

lektioner 
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3. Hot (Androhung) om att gå i en parallell klass 

4. Gå till en parallell klass 

5. Hot (Androhung) om överföring till en annan skola av samma typ 

6. Överföring till en annan skola av samma typ 

7. Hot (Androhung) om avstängning från den nya skolan 

8. Avstängning från nya skolan 
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Ordningsregler får man dock bara använda sig av om eleven bryter mot reglerna, 

förvaltningsordning eller skolordning, eller om eleven inte följer det rektorn eller en annan 

befogad person (lärare) säger. Tillsägelsen måste dock vara knuten till en händelse på skolan/ 

undervisningen och man måste ha försökt med alla möjligheter av pedagogiska åtgärder. 

Ordningsregler får även användas om det är nödvändigt för att skydda en person/ saker och de 

ska sättas in så snart som möjligt efter händelsen har inträffat. Reglerna 2-4 får bara 

genomföras om det är en betydande störning eller skadegörelse. Reglerna 5-8 får genomföras 

om det handlar om en allvarlig störning och avstängningen ska då inte vara längre än 4 

veckor. Rektorn ansvarar här för reglerna 1-5 inkl.7, ordningsreglerna 6 och 8 är dock 

skolmyndigheten (Schulaufsichtsbehörde) ansvarig för. Efter två år ska allt som är skrivet om 

ordningsåtgärder tas bort ur elevens händelsepärm. 
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I tabell 1 visas de åtgärder som finns i de två olika länderna för att se de på ett mer 

översiktligt sätt. 

 

Tabell 1: Indelning i pedagogiska åtgärder och ordningsregler i Tyskland/ Hessen och Sverige 

Sverige Tyskland/ Hessen 

  Indelning i pedagogiska åtgärder och ordningsregler 

  Pedagogiska åtgärder Ordningsregler 

 Samtal Samtal  Avstängning från undervisningen 

Avstängning Förmaning Avstängning från särskilda klass- 
eller skolaktiviteter 

Utvisning Gruppsamtal med eleven 
och föräldrarna 

Hot (Androhung) om att byta 
klass/ att gå till en annan skola 

Utredning (innehåller 
samtal) 

Muntligt + skriftligt 
avståndstagande 

Genomförande av hot 
(Androhung) 

Tillfällig omplacering Uppgifter för att inse 
felbeteende 

  

Kvarsittning Kvarsittning   

Omhänderta föremål Omhänderta föremål   

 

3.3 Tidigare forskning 

Marcus Samuelssons avhandling handlar om störande elever och korrigerande lärare. Han tar 

upp att det inte är lätt att hitta forskning inom detta specifika ämne på grund av att det inte har 

funnits så mycket intresse. ”Ett svagt intresse för forskning om klassrummets ledarskap” 

(Samuelsson, 2008:10). I klassrummets ledarskap ingår korrigerande handling som sker i 

skolan. Det är inte så att temat är omodernt, diskussionen omkring disciplinfrågor har ökat de 

senaste åren (Husén i Samuelsson,2008, Ellmin i Persson, 1994). Den forskning som finns har 

gjorts för 25 år sen och även om diskussionen finns är i gång så saknas aktuell forskning. Det 

visar också den politiska diskussionen som Björklund, utbildningsminister i Sverige idag, har 

en aktiv del i.  
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Dagens skola har många olika uppgifter och det är inte bara kunskapsförmedling som lärarna 

ska fokusera på.  Läroplanen 94 beskriver det så här:  

”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 

 grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i 

 demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i 

 samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar.“  (Lpo 

94: 5)  

Skolans uppdrag innebär både kunskap och fostran i samarbete med hemmet, enligt 

läroplanen 94. Sjöberg (2003) skriver att skolan ska syssla med olika uppgifter så som 

kunskapsförmedling men även fostran. Här är det dock viktigt att man åtskiljer de två 

aspekter från varandra. Han menar även att skolan bara har en begränsad möjlighet att 

påverka människor. Föräldrar och umgänget spelar självklart med andra människor en stor 

roll när det kommer till fostran.  

Persson (1994) har två begrepp för de olika fostransuppdragen. Enligt honom finns ytfostran 

och djupfostran. Ytfostran är den fostran, där eleverna lär sig att spela en roll, att anpassa sig 

till det samhället förväntar sig av dem. Djupfostran däremot har fokus på elevernas 

förväntningar på sig själva. Samtidigt säger Samuellson (2008) att skolan har varit och alltid 

kommer att spegla en bild av det samhälle vi lever i. Även om det inte finns en enda lösning 

på hur man kan motverka dåligt beteende i skolan, så är forskare överens att det finns problem 

och att det måste finnas åtgärder i olika former. 

Olika forskning inom området, exempelvis Burden, (1995) Samuelsson, (2008) Merett och 

Wheldall (1984) visar att det finns olika tendenser hos lärare när det gäller vad som uppfattas 

som störande och vad som inte  uppfattas som störande. Samtidigt kan man ändå hitta ett 

mönster som visar att de flesta lärare störs av samma slags beteende. Det som står över allt 

annat i alla åldersgrupper och klasser är störande prat. Efter det följer glömda läxor, försenad 

ankomst, viskningar under lektionen och svar utan handuppräckning. En studie från Statens 

offentliga utredningar (SOU 1950) visar nästan samma resultat. Det som lärarna reagerade på 

var prat under lektionerna, dålig arbetsdisciplin, allmän lättja, försenad ankomst, slarv med 

ogjorda uppgifter, nonchalans, uppstudsighet och ej utförda hemuppgifter. Burden (1995) 

delar in störningarna i tre olika typer så som off-task behaviour (tankepauser,dagdrömmar…) 

uppgiftsdisorienterande och störningar på grund av bristande beteende. Samuelsson (2008) 
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gör en annan indelning. Han indelar felhandlingarna i bristande kognitiva förmågor, i 

felaktiga beteenden och i felaktiga värderingar. Den här studien fokuserar framförallt på de 

två sistnämnda och på hur lärarna reagerar på dessa störningarna. Forskarna är eniga om att 

regler behövs och att de är ett ”effektivt verktyg för läraren för att stödja läraren i ledandet, 

organiserandet och hanterandet, till hjälp att upprätthålla disciplin och ordning” 

(Samuelsson, 2008:31). Persson (1994) säger att läraren är ”utrustad med disciplinära 

befogenheter” (Persson, 1994:179). Reglerna i klassrummet har dock ett särskilt syfte enligt 

Samuelsson (2008). De uppfyller en identifikation för eleverna men även för lärarna och de 

urskiljer också önskvärt beteende från icke-önskvärt beteende. Burden (1995) menar att 

klassrumsregler är till för att skydda såväl elever som personal.  

Den forskning som bedrivits med fokus på hantering av störningar kommer till största delen 

från engelskspråkiga länder så som USA, Australien och Storbritannien. Det visar sig även 

här att det finns väldigt få skillnader i lärarnas hantering av störningar. Det som Merett och 

Wheldall (1984) påstår går att generalisera för de flesta lärare. Deras påstående är att lärarna 

använder mer tid för tillsägelser än för själva undervisningen. Det flesta lärarna använder sig 

av tillsägelse i olika former. Lewis (2006) hävdar att lärarnas reaktion på störningar skiljer sig 

åt i förhållande till vilken årskurs de undervisar i. Det visade sig att lärare som undervisar på 

högstadiet har tydligare krav på riktig beteende än lärarna på lågstadiet. En studie av 

Samuelsson (2003) visar att yngre elever får mer beröm än äldre elever. Lärarnas 

korrigerande ökar alltså i samband med elevens ålder.  

Behnke (1981) skiljer i sin studie mellan två olika tekniker som skolpersonal använder sig av 

mot störningar. Det preventiva teknikerna, där förhindrande av störningar står i fokus och de 

reaktiva teknikerna där fokus är hur lärarna reagerar när regler överträdas. Behnke utgår ifrån 

att målet alltid är att återföra eleven till arbete och belyser vilka strategier lärarna använder sig 

av för att nå målen. Man kan dock vara kritisk och fråga sig om det går att särskilja teknikerna 

som Behnke gör. Kan reaktiva tekniker ha en preventiv effekt, är en fråga att fundera. 

Persson (1994) säger att finns två olika typer av åtgärder. Å ena sidan finns det 

människoförflyttning som innebär att man stänger av en elev med problem eller förflyttar 

denne till en annan skola. Å andra sidan finns det människoförändring där man med stöd av 

andra försöker att förändra elevens beteende.  
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Ett helt annat perspektiv tas upp av Colnerud och Granström(2002). I sin bok Respekt för 

läraryrket – Om lärares yrkesspråk och yrkesetik berättar de om störningar utifrån lärarnas 

perspektiv. I boken beskriver de läraryrket som profession men också motsatsen, det som 

kallas för avprofessionaliserande av läraryrket. Colnerud och Granström påstår att läraryrket 

har en liten grad av professionalisering och därmed uppstår det problem som är direkt knutna 

till elevens störningar. Det innebär all lärare som har mycket stökiga klasser eller som ofta 

konfronteras med störningar känner att de inte lyckas med sin arbetsledande roll. Det kan leda 

till att lärarna inte kan utföra sitt jobb som de skulle önska. Ett annat problem som de två 

författarna tar upp är att de flesta lärarna har svårt att skilja mellan yrkesroll och privatperson. 

Det leder till att lärare lätt kan känna ett personligt angrepp ifall en elev utför verbala eller 

fysiska övergrepp på en lärare. Det är dock ett angrepp på yrkesrollen och inte ett personligt 

angrepp. Colnerud och Granström (2002) skriver: ”I det ögonblick som eleverna inte lever 

upp till de förväntade elevrollerna utgör de ett direkt hot mot läraren” (Colnerud och 

Granström, 2002:108). Författarna lägger till att lärarna inte har lärt sig att hantera personliga 

angrepp så som andra inom människovårdande yrken (kurator, psykologer, sjuksköterskor…) 

har lärt sig. I deras utbildning ingår att ta avstånd från personliga angrepp och att hantera det 

på ett bra sätt. Därutöver tillkommer att den sociala distansen i läraryrket inte är speciellt hög 

då lärarna behöver jobba nära sina elever för att kunna förstå dem på bästa sätt. Det som 

Colnerud och Granström tar upp i boken är viktigt och visar att inte bara elever drabbas av 

andra elevers störningar utan att även lärarna har svårt att arbeta med detta. Förutom eleverna 

så befinner sig läraren i en ond cirkel som måste brytas.  

I Tyskland togs diskussionen om disciplin upp genom den kända internatsskolrektorn 

Bernhard Bueb. 2008 kom hans första bok ut som heter ”Lob der Disziplin” (Beröm av 

disciplinen). Där beskriver han hur viktig disciplin, respekt och lydnad är hos barn och han 

påstår att barn och ungdomar idag behöver disciplin och styrning av vuxna för att inte gå vilse 

i det moderna samhället. Boken utlöste mycket kritik i hela landet och Bueb ansågs som en 

pedagog som fortfarande använder sig av morot-eller-piska-system. Ett år efter sin första bok 

skrev han en bok till där han beskriver de nio lagen som behövs för bildning (Bildung). Boken 

heter ”Von der Pflicht zu Führen” (Plikten att föra) och tar upp hur viktiga vuxna är i 

ungdomarnas liv och hur man ska förhålla sig om man är ledare. Han säger att det inte är 

konstigt att barnen i skolan inte har någon respekt inför varandra och inför lärarna eftersom de 

inte lär sig det hemma. 
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I allmänhet kan man säga att det inte har gjorts mycket forskning när det gäller störningar i 

undervisningen och inte heller hur lärarna agerar, men eftersom det diskuteras mycket är det 

troligt att det kommer mer forskning inom detta område.  

 

3.4 Historisk bakgrund 

En viktig tidpunkt när det gäller åtgärder i den svenska skolan är 1958 då skolagan 

avskaffades. Till dess fanns det inga stora problem med eleverna eftersom lärare hade rätt att 

använda skolaga för att skapa ordning och reda i klassrummen. Med avskaffandet framkom 

dock problemet beträffande vilket redskap man nu skulle använda sig av mot de elever som 

var svåra att hantera. Skolöverstyrelsen kom med tre åtgärder som finns kvar idag. Dessa 

skulle lärarna använda sig av: utvisning, kvarsittning och avstängning. Lärarkåren tyckte dock 

att åtgärderna inte var tillräckliga för att kunna hantera störande elever. På grund av det 

uppstod en diskussion om vad som ingår i skolfostran och SÖ (skolöverstyrelsen) gav ut 

anvisningar hur man skulle bete sig i den frågan. Enligt SÖ var skolan ”ett samhälle i 

miniatyr” (Sjöberg, 2003:78) Det innebar att skolans uppgift var att förmedla kunskap men 

även fostran. För att kunna göra det var lärarna tvungna att komma i en närmare kontakt med 

sina elever. Man ansåg att disciplin kunde skapas genom att studera elevernas gruppbeteende 

och Sjöberg (2003) skriver att avstängning fungerade bra som straff. Det var på grund av 

ungdomar ville tillhöra en grupp och genom avstängning blev de uteslutna, därför antog man 

att eleverna skulle bättra sitt beteende om lärarna hotade med avstängning. Idag kan man se 

hur skolan har ändrats genom åren och att det nu är en självklarhet att fostran ingår i skolans 

uppdrag. 

En annan åtgärd var att sätta betyg i uppförande. Det avskaffades dock 1967 och även om 

näringslivet tyckte att det var bra och en viktig information vid anställning så stod det inte i 

slutbetyget längre. Eftersom den nya grundskolan hade en inklusionsidé, det vill säga att det 

skulle finnas möjlighet för alla barn gå i samma skola, så kom det en ytterliggare åtgärd som 

skulle vara till hjälp vid svårhanterliga elever. Den nya åtgärden kallades för elevvård och 

ordet var en uppfinning av dem som skapade systemet. Elevvård var klassificerad som ett 

hjälpmedel för hantera alla elever med svårigheter men skulle även vara till för att elever 

skulle känna sig trygga och bilda sig en egen uppfattning om det skolan och samhället krävde 

av dem. Man hade lärt sig genom tidigare forskning att det är inte bara lärarna som behövs i 
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skolan utan även annan personal så som studie- och yrkesvägledare, kuratorer, skolsköterskor, 

skolpsykologer och annat personal som var till för elevernas hälsa. Lärarna var alltså inte 

ensamma maktutövare. Som Sjöberg (2003) skriver i sin artikel så var det uppskattat av 

lärarna men samtidigt fanns det ett problem. Vem skulle bestämma över vad? Var går lärarnas 

gränser och var börjar elevvård? Det finns fler experter på skolorna nu än tidigare. Idag är det 

inte ett stort problem att det finns olika yrkesgrupper som jobbar på en skola och är delaktiga i 

elevernas vardag men trots flera medarbetare med olika kompetenser så finns det 

problematiken med störningar kvar liksom vilka åtgärder som är lämpliga i det enskilda fallet.  
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4. Metod 

I följande avsnitt presenteras de metod- och instrumentval som har gjorts inför studien. 

Läsaren får också veta hur urvalet har gjorts och hur skolorna som deltog i studien ser ut. Jag 

vill påpeka redan här att jag är medveten om att det inte är möjligt att jämföra båda länderna 

med varandra på grund av så lite underlag. När jag skriver Tyskland respektive Sverige menar  

jag alltid de två skolor som har deltagit i undersökningen. 

 

4.1 Val av metod 

Det vetenskapliga förhållningssätt som används i den här uppsatsen grundar sig på den 

komparativa teoretiska ansatsen (Kubow och Fossum,2006) Den komparativa teorin är i sitt 

ursprung till för att jämföra politiska system i olika länder.(Denk, 2002). Den passar dock 

även i den här uppsatsen, eftersom den ägnar sig åt studier där man jämföra olika områden 

med varandra. Det övergripande målet med den komparativa ansatsen är att kunna jämföra 

olika system, deras uppbyggnad inklusive orsaker och betydelse till varandra. Det sker 

mestadels genom förklarande studier som syftar till att förklara varför situationen ser ut som 

den gör i dagsläget. För denna uppsats betyder det att den ska visa vad lärarna säger när det 

gäller störningar och hur de skiljer sig mellan de två undersökta skolor som ska representera 

de två olika länderna. Man måste dock vara medveten om att ”hypoteser, analysmodeller och 

teorier endast anger förväntade situationer. De säger egentligen ingenting om hur situationen 

faktiskt ser ut” (Denk, 2002:16). Genom en undersökning kan man dock komma fram till hur 

situationen ser ut i ögonblicket. Det kan leda till att man förkasta eller anta hypotesen, 

beroende på vilket resultat man får. Dock får inte slutsatsen dras att det alltid kommer att 

gälla.  

Så som i varje metod så följer också den komparativa metoden ett mönster. Det startar med en 

problemformulering och går vidare till ett syfte eller en frågeställning. Problemet i den här 

uppsatsen är störningar i undervisningen och syftet är att analysera hur lärarna förhåller sig till 

problemet.  

En underkategori i komparativa studier är fokuserande studier som studerar en mindre grupp. 

En fokuserande studie har i de flesta fall inte mer än en aspekt som står i centrum och som ska 

analyseras. Uppsatsens fokus ligger på vad lärare säger om de störningar som finns i det 
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dagliga skolarbetet. Det finns säkert likheter och skillnader mellan olika lärare liksom mellan 

de två länder, likheter och skillnader som kan bero på flera olika faktorer. Denk säger: 

”Likheten mellan länderna kan vara grundad på gemensam historia, språk, religion, 

ekonomisk situation, politik eller politiskt system” (Denk, 2002:62). Under resultat försöker 

jag att förklara skillnader med skillnader enligt den modellen som Denk tar upp i sin bok. 

Metoden kallas för ”The Method of Difference”. Metoden förklarar skillnader mellan olika 

system. Jag har anpassad metoden så att den förklarar skillnader mellan lärarnas svar, som 

kanske beror på att lärarna från de två skolorna arbetar i olika skolsystem. Denk förklarar 

modellen genom en tabell där han ställer beroende och oberoende faktorer emot varandra för 

att sedan drar slutsatsen. Följande tabell är anpassad till den här uppsatsen. 

Tabell 2: Beroende och oberoende faktorer emot varandra 

 

Som man kan se i tabellen, så är tre av de oberoende faktorerna lika. Den oberoende faktorn, 

styrdokument, skiljer skola A och skola B åt. Sätter man den faktorn i relation till den 

beroende faktorn (syfte med uppsatsen), så kan man dra slutsatsen, enligt Denk, att grunden 

för att det finns skillnader i resultatet ligger i den oberoende faktorns styrdokument. I 

resultatet som presenteras senare kommer det att finnas likheter och skillnader i lärarnas svar. 

Faktorer Skola B/ Sverige Skola A/ Tyskland Jämförelse 

Oberoende faktor    

småstadskola Ja Ja Likhet 

Trygg miljö i skolan 

(ingen våld, eleverna 

känner sig väl 

bemötta…) 

Ja Ja Likhet 

Elever har olika 
bakgrund 
(social/etnisk) 

Ja Ja Likhet 

Styrdokument Skiljer sig från skola A Skiljer sig från skola B Skillnad 

Beroende Faktor    

Lärarnas 
förhållningssätt vid 
störningar i 
klassrummet (resultat) 

Skiljer sig från skola A Skiljer sig från skola B Skillnad 
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Det går dock inte att bara begränsa grunden till skillnader till en faktor. Notera att det är 

viktigt att man i ett vetenskaplig arbete jobbar enligt en modell och därför ska bortse från de 

andra faktorer som också är iblandade. Jag vill påpeka igen att länder inte ska jämföras med 

varandra, det är en skola i Sverige och en skola i Tyskland. Det är lärarnas perspektiv på 

situationen och lärarna kommer från olika länder och är alla individuer. Underlaget som 

presenteras här är för litet för att man ska kunna generalisera men det kan förhoppningsvis 

leda till fortsatta studier. 

Som med varje metod så finns det problem och begränsningar även vid den komparativa 

metoden. Ett problem är påverkan av exogena faktorer. Det kan finnas en mängd faktorer som 

påverka studiens resultat som inte ens har med studien att göra, så som till exempel på vilket 

humör en lärare var när han fyllde i enkäten. Sådana faktorer går inte att räkna bort från 

resultatet för forskaren vet inte hur läraren kände sig, när han fyllde i enkäten. Ett annat 

problem som dyker upp i den här studien är det så kallade ”travelling problem” (Denk, 

2002:80ff). Problemet uppstår när man jämför två olika länder. Problemet är grundat i 

begrepp och indikatorer. Det kan vara svårt att jämför två länder på grund av att viktiga 

begreppen som används inte möjliggör jämförelse. Ett sådant  exempel finns i den här 

uppsatsen. Tittar man på begreppet ”hot/ hotelse” så är det ett väldigt starkt begrepp i det 

svenska skolsystemet. På tyska står det ”Androhung” och det är ett begrepp som används 

mycket i det tyska skolsystemet framförallt när det gäller styrdokument. Man måste vara 

medveten att vissa begrepp inte tillåter en direkt jämförelse.  

4.2 Operationalisering 

I operationaliseringen förklaras hur frågeställningarna i enkäten har gjorts och hur de kommer 

att mätas. Tittar man på enkäten som finns i bilaga så ser man att det finns två olika former av 

frågor: påståenden och öppna frågor (Ejlertsson, 2005).  

Påståenden, som lärarna ska ta ställning till, är konstruerade för att komma fram till vilka av 

påståendena som lärare anser kan hjälpa mot störningar respektive vilka inte kan hjälpa mot 

störningar. Enligt Behnke (1981) finns det reaktiva och preventiva faktorer, som används av 

lärarna. De reaktiva teknikerna används för att vända sig direkt mot en störning. Preventiva 

tekniker används i förebyggande syfte så att störningar inte uppstår. I mina påståenden har jag 

försökt att ta hänsyn till de kategorierna. Innehållet av påståendena kommer från litteraturen, 

från styrdokument, från samtal med lärare och även från förslag politiker gjorde. Det finns sex 
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olika steg lärarna kan fylla i, från instämmer inte alls till instämmer helt. Frågorna är alltid 

formulerade på samma sätt, så att det går lätt att jämföra dem med resultatet från den andra 

skolan. Därför är påståendena väldigt tydliga och ger inte plats för personliga kommentarer. 

Följande påståenden har kategoriserats som reaktiva: avstängning från undervisningen, mer 

befogenheter för lärare, betyg i uppförande. Följande som preventiva: mer personal, mindre 

klasser, längre pauser, fysiska aktiviteter, eleverna får sitta i olika rum. Sen finns det 

naturligtvis påståenden som kan kategoriseras som preventiva men även som reaktiva. Det 

beror på hur man tolkar dem. 

Frågorna i kategori 2 (öppna frågor) ger mer plats för personliga kommentarer och är därför 

mycket svårare att analysera. I enkäten finns dock även de med för att jag ville komma fram 

till vad lärarna gör aktivt när det uppstår störningar. Med de öppna frågorna kan man komma 

åt de reaktiva metoderna. Svaren man får här behöver kategoriseras för att man ska kunna 

tolka dem och jämföra med resultatet från det andra landet. Det var viktigt att lärarna kunde 

svara precis så mycket de ville och att de fick två möjligheter att uttrycker sig kring störningar 

i undervisningen. Genom frågorna vill jag även komma fram till, om det som sägs i 

styrdokumenten används och genomförs, eller om det finns trender bland lärarna som visar ett 

annorlunda sätt att hantera störningar.  

4.3 Kvalitativ – kvantitativ/ validitet – reliabilitet 

Studien kan anses som både kvalitativ och kvantitativ. Studien var från början bara planerad 

som en kvantitativ undersökning men eftersom det var mycket bortfall, så läggs fokus nu mer 

på innehållet av svaren. Man kan säga att den kvalitativa aspekten kommer in vid de öppna 

frågorna, eftersom här ges mer utrymme för lärarna att beskriva hur de tycker och tänker 

kring störningar och hur de reagerar. Analysen blir i form av kategoriseringen en kvalitativ 

analys (Denk, 2002).  

 

Påståenden, där lärarna sätter sitt kryss mellan instämmer helt och instämmer inte alls är mer 

av kvantitativ karaktär, eftersom det mäts hur många av lärarna som instämmer med 

påståendet och hur många som inte instämmer med det. Det är inte svårt att genomföra en 

sådan analys. På grund av att det inte var tillräckligt många lärare som deltog i 

undersökningen blir det svårt att tolka resultatet.  
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Två skolor är involverade och deras resultat kan naturligtvis inte representera en helhetsbild 

av verkligheten. Det går dock att se en trend inom det dagliga arbetet med störningar i skolan. 

Reliabiliteten är väldigt låg och det kan inte dras några slutsatser för att generalisera 

resultatet. En orsak till att reliabiliteten är lågt är att det finns ett högt bortfall i studien.  ”Ett 

högt bortfall saboterar möjligheten att generalisera undersökningsresultat för vilken 

undersökning som helst” (Eljertsson, 2005:100). Anledningen till att bortfallet är så högt 

diskuteras senare i uppsatsen.  

 

4.4 Urval 

Valet av undersökningsgrupp gjordes efter min egen tillhörighet till både Tyskland och 

Sverige. Valet är också baserad på inriktning till grundskolan senare år i Sverige. Där uppstår 

dock ett problem för i Tyskland finns det inte en skola som kallas för grundskolans senare år. 

Skolan som kan jämföras med en högstadieskola i Sverige är gymnasieskola som i Tyskland 

börjar med klass 5. Det var viktigt att jag själv hade en anknytning till båda skolorna. Därmed 

var det lätt att få kontakt med såväl den tyska som den svenska skolan. Det var också viktigt 

att de två skolorna representerar en genomsnittlig skola i sitt respektive land. Båda skolorna 

kan betraktas som vanliga skolor i respektive land. De återspeglar en genomsnittlig skola i 

Tyskland och Sverige.  

4.4.1 Skola A i Tyskland 

Skolan i Tyskland är en gymnasieskola, där årskurserna 5-13 finns. Skolan är det enda 

gymnasiet i omgivningen och upptagningsområdet är stort. Skolan ligger i en småstad i 

Tyskland i delstat Hessen. Skolan är mer än 100 år och har utvecklats mycket under de 

senaste åren. Skolstadgan tar upp fyra ledstjärnor, som styr skolans anda: ansvar, 

hänsynstagande, högaktning och samhörighet. Eleverna ska känna tillhörighet till sin skola 

och det leder till att de trivs i skolan och att skolan inte är bara är en plats man förknippar med 

studier. Den nya stadgan tar också upp hur man ska bete sig mot varandra och vilket ansvar 

lärare har. I artikel 5 kan man läsa att lärarna förpliktar sig att göra eleverna 

uppmärksammade på skolregler och att de också ska förhindra regelbrott. Det är viktigt att 

veta att det finns betyg i alla ämnen från klass 3-13 och från klass 3-10 får eleverna även 
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betyg i socialbeteende och arbetsbeteende. I detta ingår hur eleven beter sig mot andra i 

klassen (socialbeteende) men även vilken inställning eleven har till arbetet i skolan 

(arbetsbeteende). Skolstadgan i sin helhet finns översatt i bilagor. Skolan har ungefär 950 

elever och 90 lärare.  

4.4.2 Skola B i Sverige 

Skola B ligger i södra Sverige och är en grundskola med årskurserna 6-9. Det är en av de 

största skolorna i kommunen, den har funnits över 100 år. Det går ungefär 430 elever på 

skolan och på skolan finns ungefär 60 lärare. På skolan finns regler som är sammanfattade i 

skolans regler som kallas för ”B-andan”. Regler syftar alltid till att visa respekt för 

medmänniskor, så att alla kan känna sig trygga och att ingen kränkning ska ske. Dessutom tas 

det upp att alla ska värna om ute och inne miljön, att alla tar ansvar för utbildningen i skolan, 

det innebär till exempel att elever och lärare kommer i tid till rätt plats och med rätt material. 

Det står även i reglerna att man ska vara rädd om allas hälsa, det innebär framförallt att 

rökning och snusning är förbjudna. Den sista punkten i skolans ”B-andan” tar upp 

konsekvenserna som finns om någon bryter mot regler. I så fall informeras vårdnadshavare 

men vid kränkning, stölder och skadegörelse som är lagbrott kan även polisanmälan 

förekomma. Föremål som kan utgöra fara, är kränkande eller störande beslagtas.  

I jämförelse med reglerna som finns i Tyskland på skola A så kan man se att reglerna på skola 

B inte är så detaljerade och att det inte finns någon skillnad i själva stadgan mellan lärare och 

elever. I den tyska stadgan tar lärarna ett större ansvar genom att de förpliktar sig att rätta 

eleverna. Även om svenska lärare också har den skyldigheten så kommer det inte fram i skola 

B:s regler. Min uppfattning är att den hierarkiska ordningen finns i större utsträckning i det 

tyska skolsystemet än i det svenska. Hela stadgan finns i bilagor.  

I själva enkäten var det 20 av 60 lärare från den svenska skolan som svarade på mina frågor 

och i Tyskland var det 36 av 90 lärare som svarade. Analys och slutsatsen baseras på de 30% 

av lärarna som finns i undersökningsmaterialet. 

4.5 Instrument – enkät 

Instrumentet som används i den här studien är enkäten. Jag ansåg den som passande för min 

undersökning. Den är lätt att hantera eftersom jag ska genomföra min studie i två länder och 

på två olika språk. Det är inte heller så tidskrävande som till exempel intervjuer. Deltagarna 
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sparar alltså tid, men även jag som ska genomföra studien behöver inte boka in intervjuer i 

olika länder. Det hade rent praktiskt inte varit genomförbart.  

Som med varje instrument man bestämmer sig för har även enkätundersökningen nackdelar, 

vilka jag är medveten om. Det är inte lätt att göra frågor till en enkät och det blir svårare att 

göra dem lika på två olika språk. Det tillkommer också att alla inte tolkar frågan som jag från 

början hade tänkt och därför kan det komma till bortfall om deltagare inte förstår frågan eller 

inte svarar på en fråga. Eljertsson (2005) visar olika former av frågor och alla har sina för och 

nackdelar. Jag valde att ha två olika kategorier av frågor, där den första kategorin är ej öppna 

frågor. Lärarna ska svara via en skala som innehåller sex steg, från ”instämmer helt” till 

”instämmer inte alls” och ska bestämma sig för ett alternativ. Genom det får man veta hur 

lärare tänker omkring de olika påståenden som presenteras. I andra kategorin presenterar jag 

en vanlig situation av skolvardagen som lärarna ska ta ställning till och kort beskriva hur de 

hade reagerat. Lärarna kan svara fritt, utan att ha något förgivet svar. Jag har valt öppna frågor 

på grund av att alla ska ha chans att svara individuellt. Genom öppna frågor hoppas jag att få 

information om det lärarna gör i verkligheten. De ska inte vara tvungna att knyta fast sig till 

ett svarsalternativ som de inte själva hade valt. Samuelsson (2008) beskriver det som upplevs 

som störande under lektionen. Efter det är frågorna sammanställda och enkäten uppbyggd. 

Tidigare i den här uppsatsen kan man läsa om den operationalisering som ligger till grund till 

den här enkäten. 

Innan enkäten skickades ut till respektive skola prövade jag enkäten flera gånger i min 

opponeringsgrupp. Även bekanta i Tyskland testade den tyska versionen av enkäten. På så vis 

kunde jag säkerställa att det inte fanns tekniska fel och att frågorna gick att förstå. 

4.6 Tillvägagångssätt 

För att genomföra studien skickades enkäten ut i slutet av vecka 46 till en skola i Tyskland 

(på tyska) och till en i Sverige (på svenska). Båda skolorna hade blivit kontaktade redan i 

somras och jag höll kontakten med dem under höstterminen om min undersökning. I slutet av 

vecka 47 skickades en påminnelse eftersom svarsgraden varit låg i den svenska skolan. Tiden 

för att kunna svara på enkäten utsträcktes men påminnelse, tillsägelse och personliga samtal 

ökade inte deltagandet. Till slut hade skola B 17 dagar på sig för att svara på enkäten, men 

tyvärr var det bara 20 lärare som svarade.  
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Skola A i Tyskland lämnade 36 svar inom 14 dagar. Även här skickades en påminnelse. 

Deltagandet var från början rätt omfattande men ökade ytterliggare något efter påminnelsen. 

Enkäten fanns tillgänglig på nätet via en URL (Uniform Resource Locator) så det kunde 

säkerställas att allt data var anonyma. Man sparade papper och deltagarna kunde svara på 

enkäten direkt och behövde inte lämna in något. En annan fördel var att man redan hade datan 

på dator så det underlättade vid analysen. Man kunde överföra den direkt till programmet man 

sedan jobbade med.  

4.7 Dataanalys 

De instrument jag har använt för att analysera datan är statistikprogrammet SPSS samt att jag 

delade de öppna frågorna i kategorierna. SPSS är ett program som används mycket inom 

socialvetenskap och som är gjort för sådana studier. Det är lätt att hantera och man kan mata 

in data direkt från enkäten. En annan fördel är att man kan jämföra olika aspekter med 

varandra. Det har inte gjorts några signifikanstester av resultatet och man bör poängtera detta 

samt att man inte vet om de skillnader som framkommer beror på slumpen eller ej (Ejlertsson 

2005). 

Kategoriseringen har använts vid de öppna frågorna i enkäten. Jag kontrollerade de olika svar 

jag fick av lärarna för att sedan dela in svaren i olika kategorier. I en tabell presenteras 

skillnader och likheter mellan de två olika länderna. 

 

4.8 Etiska förhållningssätt 

Det etiska förhållningssätt som har används för TyskIand härstammar från ”Deutsche 

Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DgfE)”. Man kan översätta det med den tyska 

organisationen för utbildningsvetenskap. 2004 har de etablerat en etisk kod, till vilken 

forskarna inom området ska förhålla sig. Koden innebär många olika punkter, jag tog speciell 

hänsyn till de rättigheter som alla deltagare i en undersökning ska ha. Enligt koden ska de ha 

följande rättigheter: Alla deltagare ska bli informerade innan studiens genomförande och det 

är viktigt att ge dem tydlig information om själva studien. Man ska göra dem medvetna om att 

deras medverkande kommer att hanteras på ett professionellt sätt. Det betyder att all 

information kommer att bli anonymiserad, all information kommer att behandlas 

förtroendefullt. 
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Den svenska undersökningen har gjorts efter de forskningsetiska riktlinjer som finns inom 

humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning (HSFR, 1996). De finns åtta regler som jag 

har försökt att följa inom min undersökning. Den viktigaste regeln är regel nr 1. Forskaren 

görs uppmärksam på att han/ hon måste informera deltagarna om deras uppgift och att 

deltagandet är frivilligt. Informationen ska vara så tydlig som möjligt. Jag har försökt att 

uppfylla denna regel genom att jag tog kontakt med den skolan, där undersökningen skulle 

ske och informerade först rektorn innan jag informerade hela kollegiet om min studie. Jag 

förklarade även det som står i regel nr 1 och 3. Att deltagandet är frivilligt och att varje 

individ har rätt att avbryta sin medverkan. Reglerna 2-8 var inte aktuella vid min studie 

eftersom det var en liten studie och alla deltagare var myndiga. Jag förklarade dock att deras 

svar kommer att vara anonym och att varken jag eller en annan person kan avkoda vem som 

har svarat vad. På så sätt tog jag hänsyn till regel nr 6, där det står att det ska vara omöjligt för 

en utomstående att komma åt uppgifterna. 

Enkäten tar hänsyn till de punkterna som gäller för Tyskland och Sverige genom att hänvisa 

tydligt till att all data kommer att vara anonym så att ingen kan efterlysa vilka skolor eller 

vilka lärare som deltog. I den tyska enkäten hänvisas till AGG Allgemeines 

Gleichstellungsgesetz (Bauer, Göpfert, Krieger 2011). Endast den manliga genusformen 

används i enkäten, trots att man har två olika former i tyskan (Schüler/ Schülerin) Det är 

viktigt att vara medveten om det så att ingen känner att det bara är manliga elever enkäten 

handlar om. 

Det skrivs oftast om svensk lärare eller tysk lärare, men det är självklart att det inte innebär att 

alla lärare som jobbar på en svensk skola respektive tysk skola har landets nationalitet. 

Nationaliteten står inte i fokus i studien och därför betecknas lärare efter det landet de jobbar 

i. 
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5. Resultat 

I resultatet presenterar jag materialet som jag fick genom mina enkätfrågor. Jag kommer även 

att analysera det och presentera skillnader och likheter som finns i de två skolorna. Jag 

försöker att använda modellen ”The Method of Difference” (Denk, 2002:62) för att förklara 

skillnader som finns. Självklart finns det även likheter som modellen inte ta hänsyn till, som 

dock är i mina ögon lika viktiga. 

Deltagande i Sverige låg på 43% det är 26 av 60 som hade svarat med ett internt bortfall av 

27%, 7 stycken. I Tyskland deltog 40% av lärarna det är 36 av 90 och internt bortfall är 

begränsat till 11%, 4 stycken. 

5.1 Resultat av den kvantitativa undersökningen 

Resultatet av den kvantitativa undersökningen återspeglar fråga 1: I vilken utsträckning 

instämmer respektive inte instämmer lärarna från de två länder med de förslag som ska 

minska störningar i undervisningen? Den har också anknytning till syftet, för att svaren visar 

hur lärarna förhåller sig till korrigerande i klassrummet. Följande analys har genomförts med 

programmet SPSS som är ett statistikprogram speciellt för samhällsområden. Det som lärarna 

skulle göra var att de på en skala från 1 (instämmer inte alls) till 6 (instämmer helt) skulle 

svara på påståenden som gjordes. Resultat presenteras i ett stapeldiagram, där man kan se 

procent av lärarna vid x-axeln och skala 1-6 vid y-axeln. Skola A från Tyskland har färgen 

rött. Skola B från Sverige har färgen blå. Varje diagram har en egen sida vilket ger en tydlig 

struktur och ger läsaren möjligheten att koncentrera sig på ett diagram i taget. Jag ställde 14 

frågor till lärarna. Här kommer jag att presentera de 10 viktigaste.  
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5.1.1 Ökad mentorstid minskar störning 

Diagrammet nummer:1 Ökad mentorstid minskar störningar 

 

Lärarna skulle ta ställning till ovanstående påstående genom att kryssa in 1-6 instämmer inte alls till 

instämmer helt. Tanken bakom frågan var att man på mentorstid oftast pratar om klassklimatet, om hur 

det går för klassen, vad man vill förändra, hur andra lärare ser på klassen och man brukar lösa problem 

som hela klassen har. Ökar man nu den tiden så finns det mer plats för att prata om sådana saker.  Det 

borde i de bästa fall leda till att problem i klassen blir mindre och gruppen kan koncentrera sig mer när 

de har ”vanlig” lektion.  

 

Som man kan se i diagrammet nr 1, så instämmer lärarna med påståendet. Högsta svaren från 

Tyskland kom vid 5 (34%) och 4 (30%). I Sverige var det högsta resultat vid nr 5 (42%). Samtidigt 

kan man dock också se att 10% av lärare i Sverige inte instämmer alls med påståendet. 12% av lärare 

från Tyskland satt sitt kryss vid nr 2. Det betyder alltså att de inte instämmer med påståendet. Man kan 

ändå utifrån svaren på denna fråga och i den här studien konstatera att lärarna ser ett samband mellan 

mer mentorstid och störningar. De anser att mer mentorstid kan hjälpa att minska störningar under 

lektionen.  
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5.1.2 Specifikt ämne i disciplin minskar störningar 

Diagrammet nummer: 2, Specifikt ämne i disciplin minskar störningar 

 

Lärarna skulle svara på ovanstående påstående genom att kryssa i 1-6 instämmer inte alls till 

instämmer helt. Tanken bakom frågan var att det pratas mycket i skolans värld om att eleverna inte har 

tillräcklig mycket disciplin och att de inte vet vad arbetsro betyder. Om de inte vet det, borde det inte 

vara skolans ansvar att lära dem om de områdena genom att införa ett ämne i just detta?  

 

Från diagrammet nr 2 kan man mycket tydligt se att det finns en skillnad mellan de två olika skolorna i 

Tyskland och Sverige. I Tyskland sätter 80% av lärare vid nr 4 (21%), 5 (28%) eller 6 (31%) sitt 

kryss. Det visar att de anser att det är mycket viktigt med ett ämne i just, reda, disciplin och ordning. 

Det är dock inte så att alla lärarna anser att det är en åtgärd som kan hjälpa att minska störningar. 5% 

satte sitt kryss vid nr 1 (instämmer inte alls) och 15% svarade genom att kryssa i nr 2 (6%) och 3 

(9%). I Sverige finns det ingen lärare som instämmer helt med påståendet. Svenska lärarnas svar är 

utspridda över hela diagrammet nr.2. Det är 17% som satt sitt kryss vid nr 1 (instämmer inte alls) men 

även 47% som satt sitt kryss vid nr 4 (21%), och 5 (26%) (instämmer).  
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5.1.3 Vuxentäthet i klassrummet minskar störningar  

Diagrammet nummer: 3, Vuxentäthet i klassrummet minskar störningar 

 

Genom svaren på ovanstående påstående ville jag veta om lärarna anser att fler vuxna i klassrummet, 

och det betyder inte att de måste vara lärare, skulle kunna hjälpa till med att minska störningar.  

Resultatet ses tydligt i digrammet nr. 3 och de flesta lärarna anser att fler personal kan hjälpa att 

minska störningar. Det är bara en lärare från Tyskland som inte alls instämmer med påståendet och en 

lärare satte sitt kryss vid nr. 2 (instämmer inte). De flesta tyska lärarna (47%) svarade med nr 6 

(instämmer helt)  men även 34% satte sitt kryss vid nr 5 (instämmer). I Sverige var det inga lärare som 

satt sitt kryss vid nr 1,2 eller 3. 10% av lärarna satt sitt kryss vid nr 4, 52% vid nr 5 och 38% gav 

påstående nr 6. 
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5.1.4 Betyg i uppförande hjälper att minska störningar 

 Diagrammet nummer: 4, Betyg i uppförande hjälper att minska störningar 

 

Den här frågan är ställd på grund av att det alltid finns en diskussion om hur viktiga betyg i 

uppförande är och om det ska sättas betyg i uppförande överhuvudtaget. I Tyskland finns det betyg i 

socialbeteende och arbetsbeteende från klass 3-10. I Sverige finns det än så länge inget betyg som sätts 

vid beteende. Därför var det intressant att se hur lärarna ser på detta.  

Det framgår tydligt i diagrammet nr. 6 att Tysklands lärare inte ser betyg i uppförande som stöd för att 

minska störningar. 28% av lärarna anger att de instämmer inte alls med påståendet och 42% lärarna 

säger att de instämmer inte med det. Bara 3% instämmer helt med påståendet och 6% lärare satte sitt 

kryss vid nr 4 och 5. I Sverige ser bilden lite annorlunda ut. Den högsta procentsatsen (36%) satte sitt 

kryss vid nr 4. Dock samtidigt instämmer bara två lärare helt med påståendet. 49% satte sitt kryss 

bland 1-3. 
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5.1.5 Mindre klasser minskar störningar 

 Diagrammet nummer: 5, Mindre klasser minskar störningar 

 

Mindre klasser är mycket bättre. Det kan man läsa om och många pedagogiska rådgivare lyfter fram 

det och i dialog och med lärarna så hör man oftast att de hade önskat sig mindre klasser. Genom 

ovanstående frågor ville jag veta om lärarna anser att det också blir mindre störningar om det inte är så 

många elever i en klass.  

 

Resultatet visar att lärarna i båda länder instämmer helt med påståendet. 25% av lärarna i Tyskland 

och 31% i Sverige instämmer helt med påståendet. Nr 4 är lägsta betyg som lärarna ger för detta 

påstående och det visar hur viktig i lärarnas ögon klassens storlek är när det gäller störningar. 
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5.1.6 Avstängning från undervisningen under en viss tid minskar störningar 

 Diagrammet nummer: 6, Avstängning från undervisningen under en viss tid minskar 

störningar 

 

Efter att det införts en regel att lärarna får avstänga elever under en viss tid så ställde jag frågan om det 

verkligen kan bidra till att minskar störningar.  

 

I diagrammet nr.:8 kan man se hur lärarna tar ställning till påståendet. I Sverige instämmer 20% av 

lärarna inte alls med påståendet medan 6% instämmer helt. De flesta svaren var på nr 4 (36%). Man 

kan alltså se att lärarna inte positionerar sig på en sida. Däremot kan man se en trend bland tyska 

lärarna, 43% kryssade nr.4 och 20% kryssade nr.5. De är alltså mer för avstängning än de svenska 

lärarna är, men det finns också lärare som inte instämmer med påståendet.  
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5.1.7 Lika regler minskar störningar 

Diagrammet nummer: 7, Lika regler minskar ströningar 

 

Vid påståendet nr 7 skulle lärarna kryssa i en sexgradig skala om de inte instämmer alls med 

påståendet eller om de instämmer helt. Påståendet handlar om regler som gäller på alla skolor med 

samma uppdrag, det vill säga att alla grundskolor över hela landet har samma regler. Kan det bidra till 

att störningar minskas? 

Diagrammet nr. 7 visar tydligt att lärarna i båda länderna inte instämmer helt, men de instämmer 

delvis med påståendet. 36% av de tyska och 42% av de svenska lärarna har kryssat i nr 5. 9% av de 

tyska lärarna instämmer helt och även 10% av de svenska lärarna. Det finns dock också de som inte 

instämmer med påståendet. 
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5.1.8 Bättre samarbete med elevens hem minskar störningar 

 Diagrammet nummer: 8, Bättre samarbete med elevens hem minskar störningar 

 

Skolan består inte bara av lärarna och eleverna, den påverkas också av elevens hem förhållande. 

Vårdnadshavare spelar en stor roll i skolans värld. Lärarna ska samarbeta med elevens vårdnadshavare 

och informera dem om elevens utveckling. I bästa fall stöder lärarna och föräldrarna eleven. Därför 

behövs ett samarbete mellan skolan och elevens hem. Kan ett bättre samarbete bidra till att störningar 

minskas? Det var frågan lärarna skulle svara på.  

 

På det här påståendet kan man se ett tydligt resultat som båda länder delar. Svenska lärarna instämmer 

till 53% och instämmer helt med 47%. Ingen svensk har kryssat i 1 till 4. De tyska lärarna har svarat 

på samma sätt, men det finns 3% som har kryssat i nr 3 och 10% som har kryssat i nr 4. Nr 5 fick 31% 

av svaren och nr 6 fick 56%. Här kan man alltså se hur viktigt lärarna anser att samarbete med elevens 

hem är. 
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5.1.9 Politikens hjälp med att minska störningar 

Diagrammet nummer: 9, Politikens hjälp med att minska störningar 

 

Påståendet som handlar om politiken kan hjälpa att minskar störningar är lite annorlunda än de andra 

påståendena, på grund av att politiken som står utanför skolan är inblandad. Politiken, i form av 

regeringen, riksdag liksom skolstyrelsen styr dock mycket över skolans regler och stiftar lagar för det 

som ska gälla i skolans värld.  

 

Som man kan se visar diagrammen nr. 9 ett väldigt blandat resultat. För Sverige är det ingen tydligt 

trend. Det finns 10% som inte alls instämmer och 6% som instämmer helt. 21% av lärarna har kryssat 

i nr 2 (instämmer) och 21% satte också sitt kryss vid nr 3, 4 och 5. En lärare svarade inte på frågan. 

Bland de tyska lärarna är det lättare att se en trend inom frågeställningen. 25% instämmer inte alls och 

31% instämmer inte med påståendet. Bara 9% av lärarna instämmer helt med påståendet och 9% har 

kryssat i nr 3. 10% valde nr 4 och 10,5% av lärarna valde nr 5. 2 lärare valde att inte svara på frågan. 

Skillnaderna mellan de olika stegen är tydligare bland de tyska lärarna än bland de svenska. 
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5.1.10 Ökad befogenheter för lärare (betyg...) minskar störningar 

Diagrammet nummer: 10, Ökad befogenheter för lärare (betyg…) minskar störningar 

 

Tanken bakom påståendet nr 10 är att jag var intresserad av, om mer befogenheter, så som betyg, 

avstängning, pedagogiska åtgärder skulle hjälpa för att minska störningar. Jag var intresserad av hur 

lärarna som befinner sig i skolan och har erfarenhet ser på detta.  

 

Tittar man på Tyskland så sträcker sig resultatet över hela skalan. 3% av lärarna instämmer helt 4% 

instämmer inte alls. De två extrema är inte representerade bland de svenska lärarna. Här har man 

istället två maxima som finns på nr 4 (36%) och nr 5 (36%). 15% av lärarna satte sitt kryss vid nr 3 

och 8% vid nr 2. I Tyskland finns det ett maximum vid nr 4 där 34% av lärarna satte sitt kryss men 

även vid nr 5 satte 28% av lärarna sitt kryss. Skillnader mellan de två skolorna syns tydligt. 
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5.2 Resultat av de kvalitativa frågor 

Resultatet av de kvalitativa frågorna återspeglar fråga nr 2: Hur uppger lärarna på en tysk 

skola och en svensk skola att de korrigera det som uppmärksammats som störande? De har 

också en anknytning till syftet, eftersom det lärarna beskriver är hur de ska förhåller sig till 

korrigerande i klassrummet. 

För att få information om det skulle lärarna i det andra enkätavsnittet berätta hur de hantera en 

situation i skola. Genom att göra kategorierna för de olika svaren hoppas jag att det framgår 

tydligt vilka olika åtgärder lärarna använder sig av. Kategoriseringen har gjorts genom att 

tittar på vad lärarna svarade och sen har jag försökt att sammanfatta varje svar till en kategori. 

Vissa lärare skrev bara ”föräldrar kontakt”, då tog jag deras svar som kategori, sen fanns det 

lärare som berättade i en narrativ stil hur de gå tillvägs. Vid dessa tillfällen försökte jag att 

kommer fram till en eller två huvudkategorier och det innebär att en lärare inte bara står för en 

åtgärd. Vissa hantera situationen olika beroende i vilken årskurs det händer. Tydligast är det 

bland de tyska lärarna, som oftast presenterar två olika alternativ. Ett alternativ till de små 

elever och ett alternativ på de större. Även om man kan se att lärarna beter sig olika i de två 

skolor så kan man inte generalisering lärarnas svar. I den presenterade data föreställs de olika 

kategorierna. Kategorierna presenteras i en tabell så att det tydligt framgår vilka kategorier 

som finns. Kommentarer från de olika lärarna följer därefter och i samma text tolkas även 

resultatet. Som information har allting som de tyska lärarna skrev översatts av skribenten. 

Även här presenteras de tabeller som är viktigast. 

 

5.2.1 Närvarande 

Under rubriken närvarande har jag sammanfattad fyra frågor, som syftar mot elevernas 

närvaro. De kommer att presenteras i fyra olika tabeller.  

En elev kommer för sent till lektionen, det har hänt förut och du har redan pratat med eleven. 

Vad är nästa steg? 

Tabell 3: Eleven kommer för sent 

 Eleven kommer för sent 

Kategori Sverige Tyskland 
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föräldrakontakt 47%  9 lärare 43%  14 lärare 

pratar igen med eleven 21%  4 lärare 28%  9 lärare 

meddelar mentor 21%  4 lärare 25%  8 lärare 

skriver in i ett system som finns på skolan 16%  3 lärare 6%  2 lärare 

vill veta grunden 5%  1 lärare 13%  4 lärare 

ogiltig frånvaro i betyget   13%  4 lärare 

tar kontakt med skolledningen   13%  4 lärare 

ger eleverna uppgifter som straff    3%  1 lärare 

Kommentarer Sverige: 47% av lärarna tar direkt kontakt med hemmet, det kan ske via mejl 

eller att de ringer hem. I de flesta fall ingår att de samtidigt också talar om för mentorn. 16% 

skriver in frånvaron i skolans eget system som även föräldrar har tillgång till och där föräldrar 

kan lämna en kommentar angående frånvaron. I de flesta fall så är det mer än bara en åtgärd 

lärarna gör. De registrerar in i skolans system, informera mentorn om detta och de samtalar 

med föräldrar. 5% av lärarna svarade att de ville förstå problematiken bakom förseningen och 

hjälpa eleven att hitta en strategi för att hantera problemet. Andra kommentarer som fanns 

från lärarens sidor är: Lärare 3:”Jag hade markerat att jag inte är nöjd. Sedan hade jag 

meddelat hemmet om att de ska ta upp frågan med eleven. vad konsekvensen blir: att eleven 

missar värdefull tid.”Lärare 3 tar kontakt med hemmet och lämnar ansvaret till 

vårdnadshavare. De ska ta upp problemet med barnet och diskuterar konskvensen. Lärare 

10:”Han/ hon får vänta utanför klassrummet och när jag är färdig med instruktion till 

klassen pratar jag med henne/ honom.” Lärare 10 däremot löser problemet på plats i skolan 

genom att pratar med eleven men markera också att hon/han inte acceptera detta beteende. 

Lärare 5:”Samtal med vårdnadshavare efter ytterligare några förseningar. Samlar 

förseningar med tid som tas igen.” Lärare 5 informera också vårdnashavere och om eleven 

har samlat på sig flera förseningar så ska den ta igen de. 

Kommentarer Tyskland: 43% av de tyska lärare tar direkt kontakt med hemmet. Att 

procentsatsen är lägre än i Sverige beror kanske på att tyska lärare använder sig av andra 

åtgärder och att en del eleverna på skolan är äldre än på den svenska skolan. 28% pratar med 

eleven en gång till innan det finns någon åtgärd, men i svaren framgår det tydligt att läraren 

förväntar sig en förklaring av eleven och att beteendet alltid får någon konsekvens. Så som 

straffarbete, som 3% av lärare delar ut direkt, eller en ogiltig frånvaro, som syns i betyget. 
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13% av lärare använder det som en åtgärd. Det framgår tydligt i lärarnas beskrivningar att det 

är konsekvensen de lägger fokus på och att informera föräldrar, mentorn och i 13% även 

skolledningen. Noteringar görs och allt skrivs upp på ett offentligt sätt, som till exempel 

noteringar i klassboken vilket 6% av lärarna gör. Det framgår även i en kommentar: Lärare 

7:”I detta fallet har ett intensivt samtalt redan ägt rum. Jag kontaktar föräldrarna genom att 

skriva en notering i veckobok. Genom det gör jag elevens felbeteende offentligt.” Lärare 7 

säger att han/ hon har redan haft ett intensivt kontakt med eleven. Genom att skriva i det i 

veckobok blir felbeteende offentlig. Konsekvensen är om man samlar på sig för mycket 

veckobok indrag, så missar man undervisning. Det syns senare i slutbetyget. 

En elev kommer varken till tenta eller omtenta, det har hänt förut och du har redan pratat med 
eleven om det. Vad är nästa steg? 

Tabell 4: Omtenta 

 Omtenta 

Kategori Sverige Tyskland 

kontakta föräldrar 58%  11 lärare 22%  7 lärare 

samtalar med eleven 16%  3 lärare   

vill veta varför eleven beter sig som den gör 11%  2 lärare 3%  1 lärare 

talar om att eleven har risk att inte få betyg/ sätter IG 5%  1 lärare 69%  22 lärare 

meddelar elevhälsan 5%  1 lärare   

mentor kontakt   3%  1 lärare 

ger eleven ett nytt tillfälle för omprovet 5%  1 lärare   

skolledningen   3%  1 lärare 

Kommentarer från Sverige: På skolan A i Sverige tar lärarna i 58% först kontakt med 

elevens föräldrar och 16% samtalar med eleven en gång till. Lärarna vill förstå elevens 

beteende och det visar sig i undersökningen och i lärarnas svar: ”Blir eleven stressad, kanske 

ska prova annan redovisningsform”. Här erbjuda läraren en annan form av redovisning som 

passar bättre till eleven än den som läraren har valt för hela klassen. Det visar att läraren är 

mycket flexible och ser alla elever som individ. 

Kommentarer från Tyskland: Hur en lärare i Tyskland förväntas att bete sig visar resultat i 

studien tydligt. 69% sätter betyget IG på detta provtillfälle. En lärare skriver: ”Det är 
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glasklart reglerat, det är IG och det är mer eller mindre en byråkratisk utövning”. Här kan 

man se en annan inställning än de svenska lärarna ha. Dessutom är det reglerat genom lagen. 

Läraren har inte ett val, han/ hon är tvungen att sätta IG. Andra lärare berättar att de vill se ett 

läkarintyg, för att eleven ska kunna bevisa att den var sjuk och inte kunde skriva provet. Finns 

det inget läkarintyg eller ingen annan förklaring och anledning så är de tvungen att sätter ett 

IG. Man kan säga att bilden är tydlig men vissa lärare vill först försäkra sig och genom det ge 

eleven en chans att skriva provet på vanligt sett. Hjälper det inte så sätter man IG.  

5.2.2 Glömda saker/ uppgifter 

I skolans värld hör man oftast lärare som klagar att deras elever inte har mig sig material. Inte 

har gjort sina läxor och resultatet är i de flesta fall att de inte kan delta lika bra i 

undervisningen. Hur hanterar lärare den glömskhet deras elever? De följande två frågorna 

belyser vilka möjligheter till åtgärd som lärarna använder sig av.  

En elev har glömt sina böcker och pennor, det har hänt förut och du har pratat med eleven om 

det. Vad är nästa steg? 

Tabell 5: Glömt material 

 Glömt material 

Kategori Sverige Tyskland 

föräldrakontakt 

 

32%  6 lärare 41%  13 lärare 

påminner /pratar med eleven 21%  4 lärare 16%  5 lärare 

vill veta vad problemet ligger 16%  

 

3 lärare 6%  2 lärare 

ber eleverna att hämta sitt material 16%  3 lärare   

har alltid med sig extra material 16%  3 lärare   

meddelar mentorn 11%  2 lärare   

säger att i deras undervisning behövs inget material 5%  1 lärare   

skriver en notis i elev handling   19%  6 lärare 

delar ut straff   9%  3 lärare 
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sänker betyget   6%   2 stycken 

låter eleven stanna kvar   3%  1 lärare 

Kommentarer från Sverige: På första frågans svar ser man tydligt att lärarna tar kontakt 

med hemmet eller direkt med eleven. 16% vill veta vad problemet ligger och hjälpa eleven att 

hitta en strategi för att undvika återkomst. Lärare 6 skriver : ”Har eleven någon problematik 

som gör att eleven har svårt för att få med sig material? Går det att lösa så att materialet 

redan finns på plats?” Här ser man igen att lärarna är intresserat i varför eleven beteer sig 

som den gör. Hur kan lärarna hjälpa till att eleven inte har de problem i skolan. Att der är ett 

vanligt problem framgår i följande kommentar från lärare 1 ”Tyvärr är detta så vanligt att jag 

alltid har reservpennor med mig.” Tydliga konsekvenser hittar man inte i de kommentarerna 

jag har fått. En lärare (Nr 10) skriver dock: ”Ny påminnelse och att eleven får ta konsekvens, 

dvs ej låna ut penna utan eleven för lösa problemet själv.”  

Kommentarer från Tyskland: Som i första frågan kan man också se här att alla de tyska 

lärarna har olika strategier. Det framgår i deras svar att varje lärare har sitt eget system när det 

gäller glömt material. De flesta gör fler åtgärder samtidigt, så som att man meddelar föräldrar 

och att eleven får ett straffarbete. Andra lärare har en strecklista och för varje gång man 

glömmer något så får eleven ett streck. Vid ett visst antal streck skickas det ett meddelande 

hem, plus att vissa lärare sänker betyget. 6% av lärarna är intresserad av varför eleven 

glömmer sina saker och beskriver att de vill hjälpa eleven att göra något åt det. Andra 

förklarar i ett samtal att det är elevens plikt att ha med sig sitt material för att kunna jobba 

under lektionen. I de flesta fall skiljer lärarna mellan yngre och äldre elever. En lärare (Nr. 

20) skriver: ”Är eleverna redan i årskurs 12 eller 13 så är det deras ansvar att ha mig sig 

materialet. Jag säger ingenting längre men det bruka synas i betyget.”Det visar sig att 

betyget spelar in en stor roll. Även om det inte har någoting med kunskap att göra. 

 

5.2.4 Övriga störningar 

Det finns störningar som är svåra att kategorisera och därför finns det tre frågor samlat här.  

Det har ingen betydelse när det gäller graden av viktighet för de är lika viktiga som alla andra 

störningar. 

En elev spelar med sin mobil, enligt skolordning är det inte tillåtit. Det har hänt förut och du 

har redan pratat med eleven om det. Vad är nästa steg? 
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Tabell 6. Mobiltelefon 

 Mobiltelefon 

Kategori Sverige Tyskland 

 beslagtar mobilen 52%  10 lärare 98%  35 lärare 

föräldrakontakt 57%  11 lärare   

samtalar med eleven 21%  4 lärare   

gör ingenting   2%  1 lärare 

Kommentarer från Sverige: Det finns skolor, där mobiltelefoner inte är tillåtna men det 

finns också skolor där det inte är något problem att ha med sig sin mobil Det kan dessutom 

användas på ett bra sätt under lektionen. Kommer det dock till spel så kan man se att lärarna 

inte acceptera detta beteende. Konsekvensen är att mobilen blir beslagtagen. 52% i skolan i 

Sverige genomför det. Det skiljer dock från lärare till lärare om de beslagtar mobilen hela 

dagen, eller bara under lektionen, om föräldrar ska hämta ut den eller om eleven kan ha den 

tillbaka utan någon konsekvens. En lärare säger så här: ”Det händer hela tiden och jag känner 

att jag inte är så bra på just den här situationen och jag hoppas att vi alla kan vara mer 

konsekventa men det är vi inte. Det borde vara förbjudet.” Mobilen under lektionstid är ett 

stort problem i båda länder och lärarna gillar inte när deras elever spelar med mobilen. Den 

här läraren önskar sig ett förbjud av mobiltelefoner så att det är lättare för alla att hantera den 

typen av störning. 

Kommentarer från Tyskland: Här är resultat väldigt tydligt. På skola i Tyskland finns 

mobilförbud och eleverna får bara använda mobilen om det är en nödsituation. En lärare 

uttrycker sig så här: ”Skolordningen förbjuder användande av en mobiltelefon, alla elever vet 

om det och de är också medveten om konsekvensen. Det är väldigt sällan att man måste 

beslagta en mobil.” I den tyska skola finns den typen av förbjud som läraren i Sverige önskar 

sig. Ändå är det inte alla lärare som håller sig till förbjudet som nästa exemple visar. De 

lärarna som inte gör något, har formulerat det så: ”Jag låter eleven spela och hoppas att de 

ändå är med på lektionen” 

 

En elev pratar (högtljutt) under arbetstid, det har hänt förut och du har pratat med eleven om 

det. Vad är nästa steg? 
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Tabell 7: Prat 

 Prat 

Kategori Sverige Tyskland 

föräldrakontakt 63%  12 lärare 9%  3 lärare 

utvisar eleven från klassrummet 26%  5 lärare 12,5%  4 lärare 

samtal med eleven 15%  3 lärare 28%  9 lärare 

meddelar mentor 10%  2 lärare   

flytta eleven i klassrummet 10%  2 lärare 12,5%  4 lärare 

söker efter orsaker 10%  2 lärare   

försöker att få stöd till eleven 5%  1 lärare   

straffarbete   18%  6 lärare 

högre arbetstempo   3%  1 lärare 

ingår i muntliga betyg   3%  1 lärare 

Kommentarer från Sverige: Föräldrarkontakten är som vanligt väldigt hög och ligger på 

63%. 26% av lärarna skulle utvisa eleven från klassrummet på grund av störande prat. 15% 

ska pratar igen med eleven om detta och att den ska vara tyst nu. ”Ber eleven att vara tyst. 

Om detta inte gäller avvisar jag eleven från klassrummet. Meddelar mentor eller hemmet”. 

Andra lärare vill hitta orsakerna till beteende och ”försöker få eleven att förstå att det inte är 

ett bra arbetssätt”.’Det finns olika sätt hur lärarna hantera den här situationen. Som citatet 

visar så finns det de lärarna som är intresserad i varför eleven har ett visst beteende och å 

andra sidan finns de som avvisar eleven från undervisningen. 

 

Kommentarer från Tyskland: I Tyskland ser det annorlunda ut mot i Sverige. 

Föräldrarsamtal står inte i förgrunden utan det som är en åtgärd här är att eleven ska prata 

med läraren inför hela klassen och det ska diskuteras var som vad fel i elevens beteende. Ett 

annat vanligt sätt är att eleven ska göra ett arbete som kallas för straffarbete. Det kan vara att 

eleven ska skriva en uppsats om varför man inte får prata till att skriva ett protokoll från 

lektionen. Lärarna skiljer även mellan åldersgrupper, små elever får ett pratförbud medan 

äldre elever blir utvisade. En lärare säger att han skulle gå direkt till rektorn eftersom det har 

hänt förut och han har redan pratat med eleven om det.  
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5.2.5 Största problemet 

I den sista frågan skulle lärarna beskriva vilket enligt deras uppfattning det största problemet 

är när det gäller störningar i undervisningen. Här gavs det många olika svar valet blev att 

endast belysa kategorierna. De flesta lärarna skrev en längre text, där de förklarade vad de 

anser som största problem och varför. 

Vad anser du som det största problemet när det kommer till störningar under skoldagen? 

Tabell 8: Största problem 

Kategorie 

yttre faktorer 

fostran saknas 

koncentrationssvårigheter 

desintresserade/ omotiverade elever 

överbelastning 

  

Det som i Sverige anses som största problem anses även i Tyskland som problem, och det kan 

sammanfattas inom yttre faktorer till exempel: Att en lärare inte har tillräckig mycket tid för 

varje enskild elev, det förväntas så mycket annat att man hela tiden måste splittra sig. Ett 

annat problem som uppstår i både länderna är omotiverade och desintresserade elever som 

förstör för andra elever. Även småprat anses som ett gemensamt problem som förekommer i 

både länderna. 

I Sverige anser man också att det är störande att eleverna inte komma i tid, att de inte ha med 

sig material, att de är respektlösa mot andra och läraren, att det inte finns arbetsro, att 

mobiltelefonen är ett störande föremål och att vårdnadshavare inte gör det de ska.  

I Tyskland uppmärksammas som det största problemet, att klassen har för många elever och 

klassrummet är för litet, eleverna ha ingen disciplin, lärarna är ensamma och får inget stöd, 

det är inte tillräcklig tid för varje elev, vissa eleverna är på fel skola och hinner inte med den 

höga nivån. 
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5.3 Skillnader och likheter  

I följande avsnitt presenteras likheter och skillnader mer grundligt och en analys görs av 

orsaken till skillnader och likheter.  

Det finns många skillnader mellan svaren från den svenska skolan och den tyska skolan. De 

mest angivna svar var att ta kontakt med föräldrarna. I den svenska skolan är det 55% av 

lärarna som i första hand kontaktar elevens föräldrar medan när man ser Tyskland så är det 

bara 33,5% som tar kontakt med föräldrar i första hand. Med i första hand så menar jag den 

första åtgärd lärarna gör efter att de har pratat med eleven. Orsak till att skillnaden är så stor 

kan beror på olika faktorer. För det första kan det bero på att eleverna i den svenska skolan är 

mellan 11 och 16 år och därmed omyndiga så föräldrarkontakt är obligatorisk. I den tyska 

skolan är eleverna från 11 - 20 år och hinner bli myndiga så där läggs ansvaret på eleven och 

inte deras föräldrar. En annan orsak kan vara att svenska lärare inte ha så många andra 

alternativ som de tyska lärarna ha. Till exempel att ge ett straffarbete, att sätta IG i betyget 

eller att hänvisa eleverna till städerskorna när de inte har städat. Har de tyska lärarna provat 

en åtgärd och det visade ingen förbättring så går de vidare till nästa steg. I Sverige svarade 

16,8% att de skulle prata med eleven en gång till även om de redan hade gjort det enligt 

frågeformuleringen. I Tyskland är det 18,7% som försöker pratar med eleven igen och svaren 

genomsyras av att det kommer att bli en direkt konsekvens. ”Jag pratar med eleven och 

förklara varför detta beteende är oacceptabelt, eleven ska dessutom skriva en uppsats om 

varför man inte beter sig så”. I styrdokument så finns det under rubrik pedagogiska åtgärder, 

”uppgifter för eleven som är bra för att eleven ska inse sitt felaktiga beteende”. Sådana 

uppgifter används av de tyska lärarna. 

I lärarnas svar från Sverige kom det inte fram att eleven skulle bli straffad vid något tillfälle. 

En lärare skrev dock: ”Mer tjat och hot med att betyg riskeras.” Tysklands lärare straffar i 

11% av fallen genom att låta eleven skriva någon form av uppsats (uppgifter där eleven inser 

sitt felbeteende) eller genom att göra ett extraarbete. Straff kan dock ha olika definitioner. 

Även om man inte kallar det för straff, så kan det kännas som ett straff för eleven. Till 

exempel att prata med läraren inför hela klassen, att gå med städerskorna och städa skolan 

eller att läraren sänker betyget. I Sverige är det annorlunda straff som läraren använder sig av, 

till exempel i stället för att låta eleven göra ett extraarbete så blir föräldrarna kontaktade eller 

skrivs ett åtgärdsprogram. Ett åtgärdsprogram är till för att stötta eleven och tar upp hans/ 

hennes behov och skolans beslutade åtgärder. För en elev i pubertetsåldern behöver det dock 



 

 

  44 

inte betyder något positiv, det kan vara tvärtom, det kan kännas som ett straff. De åtgärder 

som tas upp i styrdokument används inte mycket av de svenska lärarna. De som kom fram i 

enkätundersökningen var, att lärarna låter eleven sitter kvar och att utvisning kan förekomma. 

Åtgärderna används  dock väldigt sällan enligt lärarna. En annan vanlig åtgärd bland från den 

tyska skolan är att eleven straffas genom betyget. Betygsystemet är utformat i en skala från 1-

6, där 1(mycket bra) och 6(otillräcklig). Lärarna ska bara betygsätta elevens kunskapsnivå och 

inget annat. 17% anger att de drar konsekvenserna av elevens beteende genom att betyget 

påverkas. Glömt material, glömda läxor eller en omtenta som eleven vägrar att skriva, allt 

detta kan leda till att läraren får sätta betyget IG. Felbeteende kan återspeglas inte bara i ett 

ämnes betyg men även i betyget för arbetsbeteende. Även om det inte är reglerat genom 

styrdokument så är det som sagt en vanlig åtgärd. Lärarna brukar legitimera betygsänkningar, 

genom att göra följande: Är en elev inte uppmärksam så ställer läraren en fråga till eleven. 

Till exempel: Vad har jag sagt? Kan eleven inte svara, så visa eleven inte tillräcklig mycket 

kunskap och läraren får sätta IG. I Sverige straffas oönskad beteende inte genom att sänka 

betygen. Dock finns det skolplikt i Sverige och eleven måste vara närvarande i skolan under 

20% av terminen för att kunna få ett betyg. Det betyder alltså om en elev har ogiltig frånvaro 

så kan det ha konsekvenser för betyget.  

En annan sak som kom fram i resultat är att Sveriges lärare oftare frågar (12% i Sverige - 5% 

i Tyskland) efter bakgrund av ett beteendemönster. Det kom fram att de är intresserade av 

varför en elev beter sig som den gör och vilka hjälpmedel man kan använda sig av. Lärarna 

beskriver det så: ”Se hur hemsituationen är, försöka hitta orsaken och även en lösning, tex 

läxläsning på skoltid”, ”Hur ser tillfällena ut när eleven lämnar lektionen? Kan jag se något 

mönster?” Stöd kommer här från elevhälsan som oftast blir inblandad i problemer. Lärarna 

kan diskutera elevens problem med elevhälsans personal och de kan tillsammans försöka 

komma åt problemet och hjälpa eleven på ett bra sätt. Denna möjlighet finns inte i Tyskland 

eftersom det inte finns stöd från elevhälsan. Det finns en skolpsykolog som är ansvarig för ett 

antal skolor. Det kan vara en förklarning varför lärare i den tyska skolan inte frågar efter var 

problemet ligger. Det är svårt om det inte finns något stöd på plats, oftast kan det också beror 

på tidsbrist. Lärarna ska förmedla kunskap, de ska förbereda sina lektioner, de ska på 

arbetslagsträffar, på möte med föräldrar, de ska informera blivande elever. De flesta kanske 

inte har eller inte tar sig den tiden elever med svårigheter behöver.  Lärarna idag förväntas att 

ha kontroll över mycket mer än bara kunskapsförmedling (Lpo 94) och deras egna lektioner. 

Att det är så visar sig i sista frågan där lärarna skulle beskriva det största problemet, det finns 
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ett flertal som säger att de vill ha en bra kontakt med eleverna och hjälpa de i deras 

kunskapsutveckling, men tyvärr finns det så mycket annat att de inte hinner med allt de ville. 

Här känner de sig ensamma. 

Det finns likheter och skillnader mellan de två skolorna som går att generalisera, på grund av 

att tidigare forskning har kommit fram till samma resultat. Det gäller speciellt fråga 10 där 

lärarna skulle beskriva vad som är det största problemet i skolan. Lärarna från båda skolorna 

angav att prat är ett av de stora problemen, det visar även Samuelsson (2008), Burden (1995) 

och Behnke o.a (1981). Resultatet som helhet  är dock alltför  osäkert att generalisera på 

grund av att det är en liten studie som bara har genomförts i två skolor. I så fall hade det 

behövs fler skolor som deltog i undersökning över hela landet. Det är därmed svårt att säga att 

alla lärarna beter sig lika i alla tyska respektive svenska skolor. Även om det finns 

styrdokument som alla måste förhålla sig till så har varje skola sina egna skolregler som ska 

uppfyllas av eleven och lärare. Varför lärarna svarade som de gjorde kan beror på så många 

faktorer. För att nämna exempel: Lärarnas dagsform när de fyllde i enkäten, lärarnas 

erfarenhet, lärarnas medvetenhet om att studien genomförs i två länder, lärarnas medvetenhet 

vem som genomför studien men även till vilken tidpunkt på dagen de fyllde i enkäten. 
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6. Diskussion 

I diskussionen ska jag ställa mina resultat mot mitt syfte, min frågeställning, styrdokument 

och tidigare forskning. Jag ska även genomföra en metod- och instrumentkritik. 

 

6.1 Metod- och instrumentkritik 

Under den här punkten ska det diskuteras vad som hade kunnat göras bättre när det kommer 

till metod och instrument, så att reliabilitet och validitet ökat.  

I den här studien var den lämpligaste metoden den komparativa metoden på grund av att man 

endast genom den komparativa metoden kan jämföra olika system med varandra. Jag har varit 

observant på språk och särskilda begrepp, för att inte ”The travelling system” (Denk, 2002) 

ska uppstå. Utesluta kan man dock aldrig”the travelling system”, (Denk, 2002) för det är svårt 

att använda samma begrepp med samma innebörd i ett område. Varje område, om det nu är 

skolan eller politiska system, språk har sitt eget språk, sin egen betydelse i varje land. 

Översätter man en text från ett språk till ett annat så har man alltid med sig översättaren 

tolkning. Man måste utgå från att den som läser texten är medveten om att det inte gå att 

överföra alla begrepp från ett språk till et annat och att innebörden i språket inte går att 

översättas med ett begrepp (ex. hotelse – Androhung). Jag tror dock att när man är medveten 

om det så kan man se bort från ”the travelling system” och metoden kan legitimeras för den 

här studien.  

Att instrument för genomförande skulle vara en enkätstudie hade jag från början klart för mig 

dels för att det var lätt att genomföra då min undersökning skulle genomföras den i två länder, 

dels innebar ingen logistik problem att skicka ut enkäter och kostnaden var låg (Ejlertsson, 

2002). En annan tänkbar idé hade varit att genomföra intervjuer, antingen genom att boka in 

intervjuer eller genom att genomföra dem via telefon. På grund av att jag in min studie valt att 

undersöka skolor i olika länder var det inget genomförbart alternativ. Enkäten har klara 

fördelar i min situation. Tyvärr visade sig även nackdelar under den tid jag genomförde 

undersökningen. Bortfallet blev högt och jag hade inte räknat med det. Jag funderade mycket 

över vad det kan beror på, Möjliga svar kan vara att enkätfrågor inte var tydligt eller 

svårförståeligt (Ejlertsson, 2002). Det jag kan också tänka mig är att enkäten kom ut i fel tid. 

Lärarna har mycket att göra i slutet av terminen och då har de inte tid för en enkät. En lärare 
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sa till mig att hon tyvärr inte kan svara på grund av att hon måste prioritera annat. En annan 

grund kan vara att frågorna inte var tydligt formulerade och att lärarna därför inte kunde svara 

på dem. Hade jag valt en intervju studie så hade jag kunnat förklarad frågorna på ett bättre sätt 

och det hade underlättat för lärarna. En tredje grund som inte ska underskattas kan vara att 

lärarna är trötta på att fylla i enkäter och formulär. Under den senaste tiden har 

undersökningar i skolorna ökat för att forsknings intresset om skolans verksamhet har ökat 

men lärarna vill inte svara på mer enkäter eftersom de inte ser någon nytta i det för sig själva. 

Man behöver skaffa en attraktion för att locka dem men det kan också påverka resultatet och 

är något man måste vara mycket observant på.  

Medan den erfarenhet jag nu har så skulle jag kunna minskar antalet frågor och har fler öppna 

frågor där lärarna kan svara helt fritt. Jag kan också tänka mig att först presentera tidigare 

forskning till lärarna och att samla dem till en föreläsning då de också ska fylla i enkäten. Det 

hade förmodligen höjt frekvensen förutsatt att lärarna funnit inbjudan till föreläsningen 

intressant så att de valt närvara. Temat väckte ändå stort intresse hos lärarna och framförallt 

ville de veta hur det går till i den andra skolan i det andra landet. Utifrån det kan man se att 

lärarna vill lära sig av varandra och är väldigt intresserad i ämnet. Detta intresse bör man 

använda sig av i sin undersökning och man bör knyta ihop enkäten med en diskussion 

omkring temat.  

6.2 Slutdiskussion och didaktiska implikationer 

Jag har presenterat de olika strategier som finns i Tyskland och Sverige och jag har 

presenterat tidigare forskning inom området. I slutdiskussionen vill jag nu försöka att ställa 

mina resultat mot det jag har presenterat tidigare, så som syfte, frågeställning, styrdokument 

och tidigare forskning. Den forskning som finns är inte särskild aktuell och det var svårt att 

hitta någon ingång till temat. Jag tyckte dock att det var värt att undersöka detta eftersom 

mina erfarenheter från praktiken återspeglar sig i undersökningen.  

PISA 2003 ställde fem frågor till eleverna där de skulle ta ställning till klassrum situationen. 

De fem frågor ställdes även i den nya PISA undersökning 2009 som presenterades 07.12. 

2010. Forskarna ville veta om A) eleverna lyssna till det läraren säger, B) det är stökigt och 

högljutt, C) läraren behöver vänta en lång tid innan den kan börja med undervisningen, D) 

eleverna kan inte jobba bra och E) det tar lång tid innan eleverna börjar jobba. Eleverna skulle 
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svara om det förekomma aldrig, sällan eller bara i vissa lektioner. Forskarna fick följande 

resultat:  

Percentage of students reporting that the following 
phenomena happen ”never or hardly ever” or ”in some 
lesson” 

 A B C D E 

Tyskland 85 84 78 82 81 

Sverige 75 67 71 83 76 

OECD 71 78 72 81 75 

 

Resultat visar att Sverige ligger precis under OECD genomsnitt (resultatet är dock bättre än 

2003) och Tyskland ligger lite över genomsnittet. Vad betyder resultatet för det svenska 

skolväsendet? Ska man nu införa mer straff i de svenska skolorna? I PISA 2009 kan man läsa 

att eleverna prestera bättre på en skola där det är mer disciplin i klassrummet (PISA 2009:90). 

Hur definierar man disciplin? Får man bara disciplin genom att straffa och använda sig av 

piska och morot metoden? Nej, min uppfattning är att det måste finnas en annan väg för att ha 

ett bra arbetsklimat i skolan så att eleverna och lärarna kan jobba på ett metodiskt och lugnt 

sätt. PISA undersökte även hur förhållande mellan lärare och eleven påverkar elevens 

prestation och då når Sverige ett högre resultat än Tyskland. För att kunna lära sig något så är 

det inte bara klimatet i klassen som är av stor betydelse, det är många faktorer som samspelar. 

Därför är det svårt att säga om man bara tillåter mer åtgärder så är problemet löst. Det behövs 

mer än så.  

I min undersökning har lärarna i båda skolorna påpekat just detta problem. Det kom fram att 

det är svårt att hinna med allting och att man behöver anpassa åtgärderna utifrån elevens 

ålder, utifrån gruppens sammansättning och utifrån den miljön som finns i varje klassrum. 

Fler lärare säger att man inte hinner med det man ska. Det gäller de olika ämnenas innehåll 

men även stödet som lärarna vill ge sina elever. Kopplar man tillbaka till den tidigare 

forskningen som har presenterats så kan man hitta likheter mellan den här studien och de stora 

undersökningarna. Till exempel säger Merett och Wheldall (1984) att de flesta lärarna 

använder mer tid för tillsägelser än för själva undervisningen. Sjöberg (red. Sandin & 

Halldén, 2003) påpekar att skolan har bara en begränsad möjlighet att påverka eleverna, även 

lärarna ska syssla med kunskapsförmedling och fostran. När det kommer till fostran så kan 
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man också koppla tillbaka till Perssons (1994) ytfostran. Ytfostran är den fostran där eleverna 

lär sig att anpassa sig till samhället. Genom de olika klassrumsregler och skolregler som 

gäller är eleverna i skolan utsatt för  ytfostran och lärarna vet om det. Skolan ska förbereda till 

livet. Lewis (2006) hävdar att lärarnas reaktion på störningar skiljer sig åt i förhållande till 

vilken årskurs de undervisar i. Det syns tydlig utifrån svaren från den tyska skolan där lärarna 

ofta anger ett annat sätt att hantera situationen mot de yngre eleverna och ett sätt mot dem 

äldre.  

Styrdokumentens uppgift är att ge lärarna ramar  och det är viktigt att det är till hjälp för både 

lärarna och eleverna. Enligt styrdokumenten är det lärarna och rektorn som är ansvariga för 

eleverna studiero och trygghet. Är det så att de inte kan upprätthåller studiero och trygghet så 

finns det tillfälliga åtgärder. Man kan återfinna vissa åtgärder lärarna använder sig av i 

stydokumenten. Man kan dock också se att lärarna har hittat sina egna åtgärder och 

beteendemönster när det uppstår störningar. För vissa störningar så finns det tydliga regler vid 

varje skola, för andra störningar får varje lärare bestämma själv. Det kan ha både för- och 

nackdelar. En lärare från den svenska skolan säger (när det gäller mobiltelefonen): ”Jag 

hoppas att vi alla kan vara mer konsekventa men det är vi inte. Det borde vara förbjudet.” Gör 

alla lärare samma regler och är konsekventa så vet eleverna precis vad som gäller. Det känns 

som en stor fördel och rekommenderas även i litteraturen. Samuelsson (2008) skriver att 

regler behövs och att de är till hjälp för både lärarna och elever. Regler upprätthåller disciplin 

och ordning. Att det är viktigt för lärarna hävdar även Colnerud och Granström (2002). De 

säger att läraryrket har en liten grad av professionalisering och lärarna som har en mycket 

stökigt klass känner att de inte lyckas med sin arbetsledande roll. Genom det är lärarna inte 

nöjd med sitt arbete och kan inte utföra sitt jobb som de skulle önska. 

Att man i Tyskland har en annan syn på åtgärder kommer fram redan i styrdokument, där det 

skrivs att skolan ska uppfylla ett bildningsuppdrag genom att använda sig av pedagogiska 

åtgärder. Det betyder alltså att skolan inte kan uppfylla sitt uppdrag om den inte använder sig 

av pedagogiska åtgärder. Tittar man på resultat så syns det tydligt att de tyska lärarna oftast 

låta eleverna göra extra-uppgifter (straffarbete). Genom de arbeten ska de inse sitt felbeteende 

och tänka efter vad de har gjort.  

Den metodiska bakgrund som ligger i den komparativa metoden är en bra grund för att kunna 

genomföra en studie. Det är komplext att jämföra aspekter i två olika länder på grund av att 

det finns så många aspekter som man behöver ta hänsyn till. Den komparativa metoden 
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hjälper dock till med att räkna bort de ovidkommande, om än intressanta aspekterna och bara 

koncentrera sig på det man ska undersöka. I en liten studie som denna är det tyvärr inte 

möjligt att göra det perfekt men min intention har varit att visa hur metoden fungerat med 

faktorer som jag har valt att belysa. 

Den här uppsatsen ger inte några förslag hur problemet kan lösas men man kan genom att se 

hur andra gör, hur de hantera problem och hur deras infallsvinklar ser ut, lära sig av varandra. 

I mina ögon är det första steget att förbättra sin egen skola, sitt eget arbetslag, sin egen 

undervisning. I dagens samhälle finns mycket problem men det finns ännu mer förslag för hur 

man kan hantera problem. Världen är stor och spännande vilket innebär att man hela tiden 

kunna upptäcker nya fenomen och även nya lösningar. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Skolstadgan skolan A Tyskland 

Hur beteer vi oss mot varandra? 

Vi vändar oss mot alla möjliga art av diskriminering framförallt  pga kön, härkomst, eller 
utseende. Vi är aktiv mot mobbing och våld. Reklam för extremistiska organistioner eller 
extremistiska uttryck i form av ord, bild eller skrift är förbjudna. Det innebär också bärande 
av synliga eller osynliga symboler/ känntecken. 

Vi beteer oss så att alla ha en optimal chans att delta  i undervisningen, därför underviker vi 
allt störande, vilket innebär att 
- vi kommer i tid och till rätt klassrum 
- vi äter inte under lektionen 
- mobiltelefoner, MP3-player är avstängda i våra väskor 
- under håltimme/ lunchrast är vi tysta så att vi inte störa andra som ha lektion 

Rum och möblar blir väl behandlat av oss. Vi är medvetna o matt skolledningen efterlysar allt 
skadegörelse och kräver ersättning. 

Vi är medvetna om att skolan inte kann ansvare för våra privata värdesaker som vi tar med till 
skolan. Medtagande är av egen risk 

Lärarna förplikter sig att göra eleverna uppmerksamma på reglerna och att förhindra 
regelbrott. 

 

Rast och lektion 

1.  1. lektion 07.55 – 08.40 

2. lektion 08.40 – 09.25 

3. lektion 09.45 – 10.30 

4. lektion 10.30 – 11.15 

5. lektion 11.35 – 12.20 

6. lektion 12.20 – 13.05 

7. lektion 13.10 – 13.55 

8. lektion 13.55 – 14.40 
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9. lektion 14.40 – 15.25 

10. lektion 15.30 – 16.15 

11. lektion 16.15 – 17.00 

2. Eleverna kommer i tid så att lektionen kann börja med skolklockans ringande. Innan 
skoldagen börja och efter stora raster ringer en extra klocka så att eleverna vet när de ska bege 
sig till klassrummet.  

3. Elevrådspresentant informera skolexpeditionen om läraren har inte kommit inom 10 
minuter efter lektionens början. 

4. Specialrum (kemi, fysik, gym, bild, musik) får inte bertädas utan lärare. 

5. Klassen som tillbringer sin sista lektion i ett rum ansvar för att stolorna är uppställda, 
fönstrana är stängda och allt skräp ligger i papperskorgen. Läraren är sista som lämnar 
rummet och låser efter sig.  

6. Under rasterna ska eleverna vara på skolgården, i rasthallen eller i cafeterian. Det är inte 
tillåten att stanna i korridorenar eller i klassrummet. Skulle det regnar eller vara dåligt vädret 
så uppmärksammas eleverna genom ett extra ringsignal att de får stanna inne. 

7. Rumväxel sker efter rasterna. 

8. Eleverna i årskurs 5-8 får inte lämna skolområder till skoldagen slutar. 

9. Medtagande av mat och dryck är inte tillåten. Det är även förbjuden att beställa pizzor, 
kebab och annat mat som ska levereras till elever på skolan. 

10. Bollspelar är bara tillåtna i makerade område och det får bara användas mjukbollar. 

11. Snöbollar är förbjudna på grund av den stora risken att skada någon. 

12. Intagningen/ Upptagningen genom kameras, mobiltelefoner är inte tillåten om det inte 
gälla undervisningensyfte. Att prata i telefonen är inte bara tillåten om det är en akut situation. 
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8.2 Bilaga 2: Skolstadgan skolan B Sverige 

Vi på skolan B visar varandra stor hänsyn för att alla ska må bra och kunna utvecklas så 
mycket som möjligt.  

 

Vi visar alltid respekt för våra medmänniskor 

- Alla ska kunna känna sig trygga på skolan B. Ingen ska känna sig kränkt, 
diskriminerad eller sårad, varken av ord eller handling. Vi tar starkt avstånd från alla 
typer av kränkande behandling.  

- Mobiltelefonen får under skoltid ej användas i ett störande eller kräkande syfte. 
Fotografering och inspelning utan medgivande är förbjudet. 

 

Vi värnar om vår miljö, både ute och inne 

- Vi är rädda om skolans och varandras ägodelar 

- Det är en självklarhet att vi varken klottrar eller kladdar ner någonstans och att vi 
slänger allt skräp i papperskorgen. 

- Vi plockar alltid undan efter oss, i klassrum, korridorer och i matsalen 

 

Vi tar ansvar för utbildningen i skolan 

- Vi använder lektionstiden på bästa möjliga sätt och alla ansvarar för en god arbetsro. 

- Alla är på plats, vid rätt tid och med rätt material 

- Efter överenkommelse med undervisande lärare är det tillåtet att lyssna på musik vid 
självständigt arbeite 

 

Vi värna om vår hälsa 

- Vi pratar med våra elever om sunda levnadvanor 

- Rökning och snusning och förbjudet på alla skolor i B kommunen 

- Vi hänger av oss ytterplagg och huvudbonad när vi är i matsalen 
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Vi ger konsekvenser om någon bryter mot skolan B andan 

- Om någon bryter mot skolan B andan informeras vårdnadshavare 

- Kränkningar, stölder och skadegörelse som är lagbrott polisanmäls 

- Saker som kann utgöra fara, är kränkande eller störande beslagtas 

Personal och skolledning på skolan B 



 

  57 

8.3 Bilaga 3: Schematisk bild av det tyska skolsystem 
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8.4 Bilaga 4: Enkäten på svenska 

Hej 

välkommen till den här enkäten som handlar om hur lärare förhåller sig gällande 
klassrumsstörningar.  

Den här enkäten gör jag i samband med mitt examensarbete vid lärarprogrammet på 
Högskolan i Halmstad. Syftet med mitt arbete är att jag vill veta hur lärarna förhåller sig i 
klassrummet när det gäller störningar. Undersökningin sker på en skola i Sverige och på en 
skola i Tyskland, så att jag kan jämföra resultatet till slut.  

Jag vill göra dig uppmärksam att vissa frågor kan kännas konstiga men det kan vara på grund 
av kulturskillnaden i den tyska och svenska skolkulturen. Jag ber dig ändå att svara på alla 
frågor, det finns inget rätt eller fel. Det tar ungefär 20-30 minuter att fylla i enkäten. Dina 
uppgifter behandlas så klart anonymt. 

Tack för att du medverkar i den här undersökningen.  

Har du frågor kring enkäten, hör gärna av dig till mig, min mailadress hittar du längst ner på 
sidan genom att klicka på mitt namn.  

Vänliga hälsningar,  Lisa Heuser 

 

 

Du är kvinna  O 

         Man      O 

 

Jag jobbar som lärare sedan ......... år. 

1. Här presenteras olika strategier som kan hjälpa till att minska störningar under 
lektionen. 

Instämmer du med påståendet så kryssar du „intsämmer helt“, instämmer du inte så kryssar du 
„instämmer inte alls“. 

 

  
instämmer  
inte alls 

instämmer  
helt 

Politiken kan hjälpa att minska störningar     

Avstängning från undervisningen under  
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en viss tid minskar störningar 

Mer mentorstid minskar störningar     

Ett ämne där eleverna lär sig om ordning,  
reda, disciplin och arbetsro minskar störningar     

Regler som gäller på alla skolor av  
samma slag minskar störningar     

Mer befogningar för lärare (betyg.....)  
minskar störningar     

Bättre samarbete med elevens hem minskar störningar     

Fler personal i klassrummet minskar störningar     

Mindre klasser minskar störningar     

Mer elevinflytande minskar störningar     

Längre pauser mellan lektioner minskar störningar     

Mer fysiskt aktivitet minskar störningar   

Det blir mindre störningar om elever  
får sitter i olika rum för att jobba     

Betyg i uppförande hjälper att minskar störningar     

 

2. En elev kommer för sent till lektionen, det har hänt förut och du har pratat med 
eleven om det. Vad är nästa steg?  

Situationen är en vardagssituation på skolan. Det är en upprepad situation. Beskriv kort hur du 
hade reagerat i detta fall. 

 

3. En elev har glömt sina böcker och pennor, det har hänt förut och du har pratat med 
eleven om det. Vad är nästa steg? 

Situationen är en vardagssituation på skolan. Det är en upprepad situation. Beskriv kort hur du 
hade reagerat i detta fall. 

 

4. En elev som säger könsord mot andra elever. Det har hänt förut och du har redan 
pratat med eleven om det. Vad är nästa steg?  

Situationen är en vardagssituation på skolan. Det är en upprepad situation. Beskriv kort hur du 
hade reagerat i detta fall. 
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5. En elev säger svordomar till dig, det har hänt förut och du har pratat med eleven om 
det. Vad är nästa steg?  

Situationen är en vardagssituation på skolan. Det är en upprepad situation. Beskriv kort hur du 
hade reagerat i detta fall. 

 

6. Under lektionen stör en elev genom att kasta grejer genom klassrummet, det har hänt 
förut och du har pratat med eleven om det. Vad är nästa steg?  

Situationen är en vardagssituation på skolan. Det är en upprepad situation. Beskriv kort hur du 
hade reagerat i detta fall. 

 

7. Din klass blir undervisad av en vikarie och du vet att en elev skolkar, det har hänt 
förut när vikarier har undervisat, du har redan pratad med eleven. Vad är nästa steg?  

Situationen är en vardagssituation på skolan. Det är en upprepad situation. Beskriv kort hur du 
hade reagerat i detta fall. 

 

8. En elev kommer varken till tenta eller omtenta, det har hänt förut och du har redan 
pratat med eleven om det. Vad är nästa steg? 

Situationen är en vardagssituation på skolan. Det är en upprepad situation. Beskriv kort hur du 
hade reagerat i detta fall. 

 

9. En elev spelar med sin mobil, enligt skolordning är det inte tillåtit. Det har hänt förut 
och du har redan pratat med eleven om det. Vad är nästa steg?  

Situationen är en vardagssituation på skolan. Det är en upprepad situation. Beskriv kort hur du 
hade reagerat i detta fall. 

 

10. En elev lämnar lektionen utan att säga varför. Det har hänt förut och du har redan 
pratat med eleven om det. Vad är nästa steg?  

Situationen är en vardagssituation på skolan. Det är en upprepad situation. Beskriv kort hur du 
hade reagerat i detta fall. 
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11. En elev pratar (högtljutt) under arbetstid, det har hänt förut och du har pratat med 
eleven om det. Vad är nästa steg?  

Situationen är en vardagssituation på skolan. Det är en upprepad situation. Beskriv kort hur du 
hade reagerat i detta fall. 

 

12. En elev har glömt att göra läxor, det har hänt förut och du har pratat med eleven om 
det. Vad är nästa steg?  

Situationen är en vardagssituation på skolan. Det är en upprepad situation. Beskriv kort hur du 
hade reagerat i detta fall. 

 

13. Vad anser du som det största problemet när det kommer till störningar under 
skoldagen?  

 

Det här var sista frågan i enkäten.  

Tack för att just du medverkade i min undersökning.  

Med vänliga hälsningar 

Lisa Heuser 
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8.5 Bilaga 5: Enkäten på tyska 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

vielen Dank, dass Sie sich entschieden haben den folgenden Fragebogen zu beantworten. Die 
Befragung findet im Rahmen meiner Examensarbeit statt, die ich im Fach 
Erziehungswissenschaften an der Högskola Halmstad ablege.  

Das Thema meiner Examensarbeit lautet „Unterrichtsstörungen – Wie verhalten sich Lehrer 
bei Unterrichtsstörungen in Deutschland bzw. in Schweden?“  

Sollten einige Fragen auf den ersten Blick ungewohnt erscheinen, so liegt dies an den 
unterschiedlichen Kulturen der beiden Länder. Bitte beantworten Sie sie trotzdem so gut Sie 
können. Bitte denken Sie nicht allzu lange nach, es gibt kein "richtig" oder falsch". Das 
Ausfüllen dauert ungefär 20-30 Minuten. 

Alle Daten werden nur für die Beantwortung der Fragestellung verwendet und nach 
Abschluss der Arbeit gelöscht. 

 

Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Teilnahme und wünsche Ihnen viel Spaß beim 
Beantworten des Fragebogens.  

Mit freundlichen Grüßen,  Lisa Heuser 

Ich weise darauf hin, dass ich ausschließlich die männliche Form wähle, um nicht vom Inhalt 
des Fragebogens abzulenken, indem ich stets die männliche und die weibliche Form nenne. 
Selbstverständlich halte ich mich an die Richtlinien des AGG 

 

Sie sind weiblich 

             männlich 

 

Ich arbeite seit ……. Jahren als Lehrer 

Bei dieser Kategorie werden verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, die vielleicht dazu 
beitragen können, Störungen im Unterricht zu mindern.  

Bitte kreuzen Sie zu jeder Frage an, in wieweit Sie dieser zustimmen. Ordnen Sie den Grad 
Ihrer Zustimmung bitte auf der Skala zwischen „stimme gar nicht zu“ und „stimme voll zu“ 
ein. 
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Stimme gar 
nicht zu 

Stimme 
vollkommen 
zu 

Die Politik kann dazu beitragen Störungen zu mindern.     

Das Verweisen aus dem Unterricht für einen kurzen Zeitraum 
kann Störungen mindern     

Mehr Klassenlehrerstunden können dazu beitragen Störungen zu 
mindern     

Benimmunterricht kann Störungen mindern     

Regeln, die an allen Schulen des gleichen Typs gelten, können 
Störungen mindern     

Mehr Befugnissen für den Lehrer können Störungen mindern     

Bessere Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten der 
Schüler kann Störungen mindern     

Mehr Personal kann Störungen mindern     

Kleinere Lerngruppen können Störungen mindern     

Mehr Mitsprache der Schüler kann Störungen mindern     

Längere Pausen zwischen den Stunden können Störungen mindern     

Mehr physische Aktivitäten während des Unterrichts können 
Störungen mindern     

Kopfnoten können Störungen mindern.   

Störungen lassen sich mindern, indem die Schüler einer Gruppe in 
verschiedenen Räumen arbeiten.     

 

2. Ein Schüler kommt zu spät. Dies ist schon öfter passiert und Sie haben bereits mit 
dem Schüler geredet. Was ist Ihr nächster Schritt? 

Die vorgehende Situation aus dem Schulalltag kommt nicht zum ersten Mal vor sondern 
wiederholt. Was ist Ihr nächster Schritt? Bitte schreiben Sie kurz, wie Sie reagieren würden. 
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3. Ein Schüler hat das Schulmaterial (Bücher, Hefte, Mäppchen…) zum wiederholten 
Male vergessen. Sie haben mit dem Betroffenen bereits darüber geredet. Was ist ihr 
nächster Schritt?  

Die vorgehende Situation aus dem Schulalltag kommt nicht zum ersten Mal vor sondern 
wiederholt. Was ist Ihr nächster Schritt? Bitte schreiben Sie kurz, wie Sie reagieren würden. 

 

4. Ein Schüler beschimpft zum wiederholten Mal einen Mitschüler. Sie haben bereits 
mit ihm darüber geredet. Was ist Ihr nächster Schritt?  

Die vorgehende Situation aus dem Schulalltag kommt nicht zum ersten Mal vor sondern 
wiederholt. Was ist Ihr nächster Schritt? Bitte schreiben Sie kurz, wie Sie reagieren würden 

 

5. Ein Schüler beschimpft Sie zum wiederholten Mal. Sie haben bereits mit ihm darüber 
geredet. Was ist nun ihr nächster Schritt?  

Die vorhergehende Situation aus dem Schulalltag kommt nicht zum ersten Mal vor sondern 
wiederholt. Was ist Ihr nächster Schritt? Bitte schreiben Sie kurz, wie Sie reagieren würden 

 

6. Während des Unterrichts stört ein Schüler zum wiederholten Mal durch Werfen mit 
Gegenständen. Sie haben schon mit ihm darüber geredet. Was ist nun Ihr nächster 
Schritt?  

Die vorhergehende Situation aus dem Schulalltag kommt nicht zum ersten Mal vor sondern 
wiederholt. Was ist Ihr nächster Schritt? Bitte schreiben Sie kurz, wie Sie reagieren würden 

 

7. Ihre Klasse hat Unterricht bei einer Vertretungskraft. Ein Schüler schwänzt zum 
wiederholten Mal den Vertretungsunterricht. Sie haben schon mit ihm darüber geredet. 
Was ist Ihr nächster Schritt?  

Die vorhergehende Situation aus dem Schulalltag kommt nicht zum ersten Mal vor sondern 
wiederholt. Was ist Ihr nächster Schritt? Bitte schreiben Sie kurz, wie Sie reagieren würden. 

 

8. Ein Schüler kommt zum wiederholten Mal weder zur Klassenarbeit noch zur 
Nachschreibearbeit. Sie haben schon mit ihm darüber geredet. Was ist Ihr nächster 
Schritt?  

Die vorhergehende Situation aus dem Schulalltag kommt nicht zum ersten Mal vor sondern 
wiederholt. Was ist Ihr nächster Schritt? Bitte schreiben Sie kurz, wie Sie reagieren würden 
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9. Ein Schüler spielt zum wiederholten Mal während des Unterrichts mit dem Handy, 
obwohl dies „laut Schulordnung“ nicht erlaubt ist. Sie haben schon mit ihm darüber 
geredet. Was ist Ihr nächster Schritt?  

Die vorhergehende Situation aus dem Schulalltag kommt nicht zum ersten Mal vor sondern 
wiederholt. Was ist Ihr nächster Schritt? Bitte schreiben Sie kurz, wie Sie reagieren würden 

 

10. Ein Schüler verlässt zum wiederholten Mal den Unterricht, ohne die Lehrkraft zu 
informieren. Sie haben schon mit ihm darüber geredet. Was ist Ihr nächster Schritt?  

Die vorhergehende Situation aus dem Schulalltag kommt nicht zum ersten Mal vor sondern 
wiederholt. Was ist Ihr nächster Schritt? Bitte schreiben Sie kurz, wie Sie reagieren würden. 

 

11. Ein Schüler redet zum wiederholten Mal während der Arbeitszeit sehr laut. Sie 
haben bereits mit ihm geredet. Was ist Ihr nächster Schritt?  

Die vorhergehende Situation aus dem Schulalltag kommt nicht zum ersten Mal vor sondern 
wiederholt. Was ist Ihr nächster Schritt? Bitte schreiben Sie kurz, wie Sie reagieren würden 

 

12. Ein Schüler vergisst zum wiederholten Mal die Hausaufgaben. Sie haben schon mit 
ihm darüber geredet. Was ist ihr nächster Schritt? 

Die vorhergehende Situation aus dem Schulalltag kommt nicht zum ersten Mal vor sondern 
wiederholt. Was ist Ihr nächster Schritt? Bitte schreiben Sie kurz, wie Sie reagieren würden 

 

13. Was ist in Ihren Augen das größte Problem, bzgl Unterrichtsstörungen?  

 

Dies war die letzte Frage! 

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und den Fragebogen ausgefüllt haben.  

Mit freundlichen Grüßen aus Schweden,  

Lisa Heuser 

  


