
 

Examensarbete 15 hp  
Lärarexamen 2012 
Musik, pedagogik och samhälle 

 

Handledare: Ronny Lindeborg 
 

 
 

 
 

 
 

 

Linda Sohlberg 

Stökigt på musiken? 
 

 
 





I 

 Innehållsförteckning 

Abstrakt .................................................................................................................. 4	  

1. Inledning ............................................................................................................ 5	  

2. Syfte .................................................................................................................... 6	  

3. Bakgrund ............................................................................................................ 7	  

3.1 Skolämnena i grundskolans år 1 – 3 ................................................................................... 7	  

3.2 Störande beteenden och dess anledningar .......................................................................... 8	  

3.3 Lärares strategier för att hantera störande beteenden ......................................................... 9	  

4. Metod ................................................................................................................ 10	  

4.1 Val av metod ..................................................................................................................... 10	  

4.2 Urval ................................................................................................................................. 10	  

4.3 Genomförande .................................................................................................................. 11	  

4.3.1 Forskningsetik .......................................................................................................... 11	  

4.3.2 Pilotobservation ....................................................................................................... 11	  

4.3.3 Observation utifrån undersökningsantagandet ......................................................... 11	  

4.3.4 Analys av observationsanteckningar ........................................................................ 12	  

5. Resultat ............................................................................................................. 12	  

5.1 Beteenden som lärarna uppmärksammade ....................................................................... 12	  

5.1.1 Störande prat ............................................................................................................ 13	  

5.1.2 Störande rörelser ...................................................................................................... 13	  

5.1.3 Störande regelbrott i lek ........................................................................................... 14	  

5.1.4 Störande ljud under musikrepetition ........................................................................ 14	  

5.2 Störningarnas och korrigeringarnas omfattning ............................................................... 15	  

6. Diskussion ........................................................................................................ 19	  

6.1 Sammanfattning ................................................................................................................ 19	  

6.2 Metoddiskussion och tillförlitlighet ................................................................................. 19	  

6.3 Resultatdiskussion ............................................................................................................ 20	  



II 

6.3.1 Vilka beteenden uppmärksammas av lärarna som störande på lektionerna? ........... 20	  

6.3.2 Vilka skillnader finns mellan musiklärare och klasslärare i vad de 
uppmärksammar som störande hos eleverna? ................................................................... 20	  

6.3.3 Verkar det finnas någon koppling mellan antalet korrigeringar mot elevers 
beteenden och skolämnet de deltagit i? ............................................................................. 21	  

6.4 Avslutning ......................................................................................................................... 23	  

7. Referenser ......................................................................................................... 24	  

Bilaga 1 ................................................................................................................. 25	  

Bilaga 2 ................................................................................................................. 25	  

Bilaga 3 ................................................................................................................. 28	  

 
 





 

 

Abstrakt 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om musiklärare och klasslärare i 
år 1 – 3 reagerar på och agerar mot olika eller liknande ordningsproblem. 
Metoden som använts är observation och urvalet av deltagare är lärare och 
elever i fem olika klasser. 
   Min uppfattning var till en början att skillnaden i vad musiklärare och 
klasslärare korrigerade, var stor. Resultaten av observationerna visade dock 
att likheterna var fler än skillnaderna. Även min bild av att musiklärare, 
under lektionerna, korrigerade elever fler gånger än klasslärarna verkar 
enligt resultaten vara fel. De beteenden som båda kategorierna av lärare 
korrigerade var till exempel olika former av prat och rörelser. Något som för 
musiklärarna var unikt att korrigera var beteenden kopplade till just 
musikämnets lektionsmoment, så som sång och instrumentspel. 
   Undersökningen kan inte dra några generella slutsatser eftersom 
observationsunderlaget är relativt litet. Däremot har observationerna och 
resultaten ökat förståelsen för ordningsproblem i olika ämnen genom att 
med en viss säkerhet peka på att dessa är liknande i flera klassrum. 
 
 
Sökord: musikpedagogik, musikundervisning, musikämnet, musiklärare, 
klasslärare  
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1. Inledning 

Under en längre tid av praktik som musiklärare för elever i årskurs 1 – 3 
fick jag äntligen möjlighet att pröva på verkligheten av det yrke jag 
utbildade mig i. De kunskaper jag tillägnat mig under mina fyra år på 
Kungl. Musikhögskolan fick prövas och omprövas. Det var första gången 
jag fick chansen att följa en och samma klass under flera veckor och även 
första gången jag helt utan en handledares hjälp fick planera och genomföra 
flera lektioner i rad. 
   Ofta gick lektionstiden förbi i ett enda, mycket snabbt, kaos. Eleverna 
lärde sig musik och jag lärde mig mycket om vad det innebar att vara lärare, 
men vad var det egentligen som hände i klassrummet? Vad hände utöver att 
vi tillsammans försökte följa den planering jag hade gjort för lektionen? 
   Under många av lektionernas gång fick jag tanken ”Oj, vad dom snackar! 
Jag kan inte ens få dom att titta hitåt.” när jag ville berätta vad nästa 
moment i planeringen var. När vi hade rytmikövningar till musik kände jag 
ofta att jag hade enorma problem med att få eleverna att fokusera på 
uppgiften. Ibland kände jag också att det enda jag gjorde var att tjata om att 
de skulle vara tysta och lyssna, eller inte spela så högt, eller sjunga med 
allihop. Jag såg mina många tillsägningar under en lektion som ett tecken på 
misslyckande. För mig var det kvittot på att det under mina lektioner var ett 
stort problem med dålig ordning och lättvindigt kallade jag hela klasser 
för ”stökiga”. 
   Känslan av att inte få elevernas uppmärksamhet och respekt fick mig att 
tänka att det vi gjorde under lektionerna inte var tillräckligt intressant och 
lustfyllt för eleverna. Men å andra sidan fick jag ju aldrig chansen att få 
eleverna med på tåget, eftersom de glatt pratade sig genom instruktionerna. 
Det fick mig också att tänka på hur jag på andra sätt kunde fånga elevernas 
uppmärksamhet när de tappade fokus helt från lektionens innehåll. Men 
mest av allt blev jag orolig att jag var den enda som hade så här stora 
problem med detta. 
   Vid ett tillfälle fick jag chansen att följa med en trea från salen där de hade 
musik, till deras hemklassrum där de skulle sätta igång och läsa och göra 
uppgifter i en bok. Eleverna som hade stökat och stojat, sprungit runt och 
skrikit, pratat i munnen på varandra och busat på musiklektionen, satt nu 
stilla vid sina bänkar. Läraren behövde under den, av mig, bevittnade 
lektionen inte påpeka en enda gång att någon inte räckte upp handen eller 
skulle sitta på sin stol. I mina ögon var det studiemässigt ett himmelrike. 
Min spontana tanke var ”Det är mycket stökigare på musiken!” 
   Musik är ett ämne avsett för att innehålla mycket ljud och rörelse. 
Eleverna får sjunga, spela och dansa. De ska använda sina mest kreativa 
sidor och med dem skapa och gestalta musik. Vid en första anblick kanske 
en musiklektion kan verka kaotisk och stökig, så vad är kreativt kaos och 
vad är egentliga brott mot studieron i klassrummet? 
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2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om musiklärare och klasslärare i år 1 
– 3 reagerar på och agerar mot olika eller liknande ordningsproblem under 
lektioner. För att ringa in undersökningsområdet mer exakt används dessa 
frågeställningar som utgångspunkt: 
 

• Vilka beteenden uppmärksammas av musiklärarna och klasslärarna 
som störande på lektionerna? 
 

• Vilka skillnader finns mellan musiklärare och klasslärare i vad de 
uppmärksammar som störande hos eleverna? 
 

• Verkar det finnas någon koppling mellan antalet korrigeringar mot 
elevers beteenden och skolämnet de deltagit i? 
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3. Bakgrund 

I detta bakgrundskapitel ämnar jag att förklara olika i uppsatsen 
återkommande begrepp som kan behöva förtydligas för att säkerställa 
definitionerna av orden som de är menade i uppsatsen. Kapitlet inleds med 
en beskrivning av de olika skolämnen som elever i år 1 – 3 läser under en 
skolvecka, för att öppna väg att senare i diskussionsavsnittet jämföra 
karaktären av ordningsproblem som kan uppstå under lektioner i olika 
ämnen. Sedan görs en sammanfattning av tidigare studier av störande 
beteenden i skolvärlden och vilka dessa är samt potentiella förklaringar till 
varför disciplinproblem uppstår i skolan och dessutom definieras begrepp 
kopplade till detta. 

3.1 Skolämnena i grundskolans år 1 – 3  
Musik, är ett praktiskt-estetiskt ämne, tillsammans med idrott och hälsa, 
slöjd samt hem- och konsumentkunskap. Något som är vanligt i den svenska 
skolan är att det finns speciella salar anpassade efter dessa ämnens olika 
behov. En slöjdsal har sågar eller symaskiner och en musiksal instrument. 
Den sal där eleverna har de andra ämnena så som svenska, matematik, 
engelska och samhällskunskap har inget speciellt namn, men ett ord som jag 
hört under min egen skolgång och under min praktik är ordet hemklassrum. 
Läraren som undervisar i dessa ämnen i år 1 – 3, kallas ofta för klasslärare 
eller klassföreståndare. De ämnen som behandlas tillsammans med denna 
lärare, har idag inte något samlingsnamn. Däremot kallades dessa ämnen i 
1958 års folkskolestadga för läroämnen och inofficiellt för teoretiska 
ämnen. De ämnen som idag kallas praktisk-estetiska kallades där för 
övningsämnen. Även i en senare förordning har matematik och svenska 
benämnts som ”grundläggande färdighetsämnen”.    
   I ett urklipp ur syftesbeskrivningen i kursplanen för musik kan man läsa 
att musikämnet förväntas använda sig av bland annat rösten och andra 
instrument som uttrycksmedel: 
 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som 
uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna 
ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, 
digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska 
former och sammanhang. (Lgr 11, s.99) 

 
I det centrala innehållet i läroplanen som beskriver vad ämnet ska innehålla 
under grundskolans nio årskurser uttrycks musik som ett ämne där sång, 
spel och rörelse i kombination ska finnas med i undervisningen. Här är en 
liten del av det centrala innehållet i musik: 
 

I årskurs 1–3 
• Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner. 
• Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser. (Lgr 

11, s.100) 
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Musikämnet som helhet ska vila på en grund av musicerande och 
musikskapande (Skolverket 2011) vilket i praktiken innebär att eleverna ska 
sjunga, spela och göra musik i olika former. Som ovanstående utdrag från 
läroplanen uttrycker, ska även elevernas kroppar användas i musicerande 
och till musik i olika former vilket i praktiken innebär att ämnet till stor del 
är rörligt och inte stillasittande.    
   De teoretiska ämnena i grundskolan är många, men som jämförande 
exempel använder jag i denna uppsats skolämnet svenska eftersom det läggs 
mycket lektionstid och därmed stor vikt vid detta ämne i grundskolan. 
Ämnet ska enligt syftesbeskrivningen i läroplanen bland annat hjälpa 
eleverna att utveckla sin förmåga att: 
 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 

(Skolverket 2011, s.222) 
 

Svenska som skolämne ska enligt det centrala innehållet för år 1-3 i 
läroplanen bland annat fyllas med läsande, skrivande och lyssnande. En stor 
del är också att för eleverna själva berätta och återberätta samt samtala. 
Många moment i ämnet gör det därför nödvändigt för eleverna att sitta ned 
och läsa eller skriva i tystnad medan andra moment är mer ljudliga där 
eleverna till exempel ska samtala, diskutera eller lyssna på berättelser. 

3.2 Störande beteenden och dess anledningar  
Uttrycket störande beteende är i denna uppsats frekvent återkommande och 
behöver få en tydlig definition. Jag använder uttrycket eftersom andra som 
gjort studier i samma ämne använder det och har definierat det på ett bra 
sätt. 
   Om man pratar om störningar i klassrummet i vid mening, menar man allt 
som händer under en lektion som frångår lärarens förväntningar på eleverna 
och undervisningen (Denscombe 1984). Det finns både synliga och osynliga 
störningar vilka ter sig på olika sätt enligt den brittiske sociologen Martyn 
Denscombe. Synliga störningar i ett klassrum kan till exempel vara elever 
som pratar om annat än det lektionen handlar om, mobbar, pratar väldigt 
högt eller andra utåtagerande beteenden. Osynliga störningar är sådant som 
brukar kallas koncentrationsproblem och utspelar sig inom eleven, som 
dagdrömmande (Denscombe 1984). 
   I uppsatsen Störande elever korrigerande lärare delas elevers störande 
beteende in i fyra mindre kategorier, nämligen (a) störande aktivitet, (b) 
störande artefakt, (c) störande egenhet och (d) störande oordning, även 
dessa med flera mindre underkategorier. Ett par exempel på störande 
aktivitet är elever som pratar då läraren inte önskar det eller elever som 
sitter vänd bort från tavlan eller står när alla andra sitter. Störande artefakter 
kan till exempel vara att inte ha med sig penna till lektionen eller att hålla på 
med sin mobil under lektionen. Störande egenhet beskrivs till exempel med 
negativ inställning till skolarbete från eleven och störande oordning är 
exempelvis elever som inte har någon ordning i sin skolbänk eller när elever 
protesterade mot sin platsplacering i klassrummet (Samuelsson 2007). 
Enligt Kounin (1970) utgör beteenden som störande prat och buller 50 % av 
alla problembeteenden. 
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   De av eleverna utåtagerade aktiviteterna kallas ofta disciplinproblem 
(Denscombe 1984). Begreppet disciplin betyder i detta sammanhang 
uppfostran, tukt, ordning och har för många både en positiv och negativ 
klang. Har man god disciplin är det ordning och reda och gott uppförande. 
Medan en negativ bild av ordet kan hittas hos maktmissbrukande människor 
som får andra att underkasta sig (Stensmo 1997). 
   Enligt Kadesjö (2008) finns det tre övergripande anledningar till att så 
kallade disciplinproblem uppstår. Dels kan det bero på det som den samme 
kallar för primära koncentrationssvårigheter som hos eleven har biologiska 
orsaker, till exempel ADHD. Det är elever som generellt har svårt för att 
arbeta med en uppgift tills den är klar, har svårt att kontrollera sina impulser 
och att följa regler. Sekundära koncentrationssvårigheter är sådant som kan 
påverka elevens koncentration utifrån den miljö eleven befinner sig i, så 
som stora elevgrupper och för mycket ljud- och synintryck eller att 
skoluppgiften inte är anpassad efter elevens intellektuella eller motoriska 
förmåga. En tredje anledning till koncentrationssvårigheter som Kadesjö tar 
upp är elevens hemförhållanden och relationer. Om dessa är problematiska 
och otrygga eller om eleven har blivit utsatt för övergrepp eller andra 
trauman kan detta ta upp så mycket av elevens tankar och känslor att det blir 
omöjligt för denne att koncentrera sig på skolarbete. 
 

3.3 Lärares strategier för att hantera störande 
beteenden 
I sin observationsundersökning Störande elever korrigerande lärare har 
Samuelsson (2007) studerat lärares olika strategier för att hantera elevers 
störande beteenden. Han har sett att lärare använder sig av verbala och 
ickeverbala metoder för att tillrättavisa eleverna, men att de inte har någon 
genomtänkt, gemensam strategi som diskuterats fram på skolorna. Lärarna 
tilltog helt enkelt den mest lämpade metoden för stunden. 
   Ordet korrigering som han använder för att beskriva vad lärarna gör, 
betyder i detta sammanhang ”åtgärd som lärare använde för att avbryta ett 
uppmärksammat störande elevbeteende” (Samuelsson 2007, s.157). De icke-
verbala korrigeringarna är till exempel lärarnas tydliga kroppsspråk och 
minspel: ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppsställning. De verbala 
metoderna för att korrigera elever var till exempel att säga elevens namn 
och olika former av uppmaningar. Turner (1992) kommer i sina studier fram 
till samma metoder som Samuelsson och lägger även till straff, så som 
extraarbete eller utvisning ur klassrummet, som en strategi för att behålla 
ordning. 
   Samuelsson (2007) kommer i sin undersökning fram till att den vanligaste 
metoden lärarna använder sig av är verbala uppmaningar. Tre av de 
vanligaste verbala åtgärderna är 1) Uppmaningar, som ofta var en 
påminnelse om vad läraren tidigare sagt eller tidigare överenskommelser. 
Till exempel om elevers eget ansvar kring att få en skoluppgift gjord, eller 
om hur elever hanterar sitt skolmaterial. Uppmaningarna handlar alltså om 
vad läraren önskar från eleven. Andra saker som var vanligt att uppmana 
eleverna om att vara tysta, lyssna och om hur de rör sig i klassrummet. 2) 
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Namnge eller peka ut enskilda elever genom att säga deras namn och 3) 
Tillrättavisa elever genom att på olika sätt påpeka vad eleverna har gjort 
som var oönskat. 
 

4. Metod 

4.1 Val av metod 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om musiklärare och klasslärare i år 1 
– 3 reagerar på och agerar mot olika eller liknande ordningsproblem under 
lektioner. Observation framstår för mig som en av de mest intressanta 
metoderna för att öka empirin. Jag får genom observation möjlighet att 
träffa skolans aktörer, lärarna och eleverna, och se deras samspel med egna 
ögon. I boken Examensarbetet i lärarutbildningen skriver Johansson och 
Svedner (2006) att observation antagligen är en av de mest givande 
metoderna. Samuelssons (2007) avhandling Störande elever och 
korrigerande lärare som är en omfattande undersökning om elever i år 7 
och lärares beteenden i skolan bygger på fältstudier i form av kvalitativa 
observationer. Eftersom observation verkar vara en väl beprövad metod i 
samband med studier om människors beteenden i olika situationer, är den 
rimlig att använda. 
   Min första tanke var att intervjua lärare om deras uppfattning om 
ordningsproblemet, men insåg snabbt att intervjusvaren antagligen skulle bli 
starkt färgade av lärarnas subjektiva uppfattning om verkligheten och det 
som sker i den. Subjektivitet kommer vi inte ifrån eftersom lektionerna är 
sedda med observatörens subjektiva ögon. Alla människor uppfattar samma 
situation på sitt personliga sätt och trots att det i sig är väldigt intressant med 
intervjuer är det ändå mer intressant att se händelser med egna ögon. 
Eftersom att jag inte har mätt antalet störande beteenden under en lektion 
utan antalet korrigeringar från lärarens sida, är min förhoppning att mina 
egna uppfattningar av vad som är ett störande beteende inte påverkar 
undersökningen.  

4.2 Urval 
Eftersom jag ville observera elever och lärare under musiklektioner 
kontaktade jag praktikhandledaren på Kungl. Musikhögskolan och fick 
namn och nummer till olika skolor som brukar ta emot studenter. Det var 
flera skolor som ville ta emot mig och jag valde av praktiska skäl skolor 
som låg nära varandra i Stockholm. 
   Eleverna i undersökningen går antingen i klass ett, två eller tre i 
grundskolor belägna i områden med personer med svensk bakgrund i övre 
medelklass. Skolorna har ingen speciell inriktning eller pedagogik utan är 
kommunala grundskolor. Lärarna är musiklärare med olika utbildning och 
erfarenhet från musik. Även klasslärare deltar i undersökningen i syftet att 
kunna jämföra skillnader mellan olika lärares reaktioner mot störande 
beteende. Ingen hänsyn har tagits till lärarnas kön eller ålder utan slumpen 
har avgjort vilka lärare som varit med i undersökningen. 



11 

4.3 Genomförande 

4.3.1 Forskningsetik 

Enligt boken Examensarbetet i lärarutbildningen (Johansson & Svedner, 
2006) ska alla deltagare bli informerade om syftet och metoden i 
undersökningen och även om sin möjlighet att när som helst ställa frågor 
eller dra sig ur undersökningen. Därför berättade jag det i förväg för de 
lärare jag skulle besöka och de i sin tur informerade berörda elever om när 
och varför jag skulle komma. Av forskningsetiska skäl är alla skolor och 
deltagare anonyma i uppsatsen och skolorna och eleverna benämns därför i 
allmänna ordalag som inte kan röja deras identitet. 
 

4.3.2 Pilotobservation 

Eftersom jag inte visste exakt vad jag skulle vänta mig under min 
pilotobservation, tog jag bara med mig ett tomt papper och en penna. För att 
utforska syftet i uppsatsen, försökte jag anteckna så mycket som möjligt av 
de skeenden jag upptäckte i klassrummet. Men det var väldigt mycket som 
hände under en lektion och det var omöjligt att hinna anteckna något utan att 
under tiden missa något annat. Under pilotobservationen upptäckte jag att 
det fanns ett antal händelser som ofta upprepade sig och som läraren ofta 
reagerade på. Därför gjorde jag en tabell på min dator där några av de 
vanligaste händelserna var antecknade i förväg, så att en bock kunde sättas 
bakom den om händelsen inträffar och läraren reagerar på den. På så sätt 
kunde jag lättare undvika att missa annat som skedde i klassrummet. 
 

4.3.3 Observation utifrån undersökningsantagandet  

Jag observerade tio lektioner med mellan 17-28 elever i varje klass i 
grundskolans år 1 – 3. Fem av lektionerna var med en musiklärare och fem 
var med klassernas klassföreståndare. I början av varje lektion presenterades 
jag kort av läraren med mitt namn och att jag skulle vara där och titta på en 
lektion. Eleverna accepterade detta under alla lektioner och gav mig ingen 
större notis där jag satt längst bak i klassrummet. Efter musiklektionen fick 
de prata med mig om de ville och sedan följde jag dem till deras 
hemklassrum. Efter avslutad observation av samma klass fick de se vad jag 
skrivit på min dator ifall de var nyfikna. 
   Under observationerna utgår jag från uppsatsens frågeställningar för att 
ringa in vad jag ska fokusera på under observationstillfällena. Den första 
frågeställningen utreder vad de olika lärarna reagerar på som störande 
beteende hos eleverna. Detta undersökte jag genom att observera mot vilka 
beteenden lärarna använde korrigeringar av olika slag. Det vill säga: när 
någon eller några elever gjorde något som läraren korrigerade, antecknade 
jag den händelsen i ett dokument på min dator. Precis som Samuelsson 
tolkar ordet korrigeringar – ”åtgärd som lärare använde för att avbryta ett 
uppmärksammat störande elevbeteende” (s.157) – gör jag alltså ett 
antagande att lärares korrigeringar i klassrummet är en följd av att de på 
något sätt uppfattat ett elevbeteende som störande. 
   En andra frågeställning riktas mot att undersöka skillnader och likheter i 
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hur många gånger musiklärare respektive klasslärare korrigerar elever under 
en lektion. Detta gjorde jag genom att skriva ned antalet korrigeringar som 
delats ut av lärarna efter varje uppmärksammat beteende. 
 

4.3.4 Analys av observationsanteckningar 

När jag avslutat observationerna under veckan började jag analysera mina 
nedskrivna anteckningar. I dokumenten fanns tabeller med noteringar av 
antalet korrigeringar lärarna gett elever under en lektion och dessutom 
elevernas aktiviteter som föregick lärarnas korrigeringar. Datum, årskurs, en 
kort beskrivning av lektionens innehåll och ifall det var en musiklektion 
eller en lektion i elevernas hemklassrum stod också nedtecknat. 
   Vid de första analyserna av det insamlade data om störande beteenden 
som lärarna uppmärksammade placerade jag de beteenden som liknade 
varandra under större övergripande kategorier. En kategori kan enklast 
definieras med beskrivningen: grupp med på vissa sätt liknande egenskaper 
(nationalencyklopedin). Liknande beteenden som till exempel ”pratar utan 
att räcka upp handen” och ”pratar med en annan klasskompis” samlades till 
en större kategori. Andra beteenden som ”sjunger i introt” och ”piper starkt 
med blockflöjten” hamnade under en egen samlande kategori. 
   När alla beteenden hade kartlagts och placerats i större samlade kategorier 
lade jag alla resultat i tabeller för att enklare få en överblick. Samma klass 
som observerats under två olika lektioner lades i samma tabell och kunde då 
jämföras enkelt med varandra utifrån den andra frågeställningen. Eftersom 
undersökningen inte är så omfattande har endast mitt eget förnuft använts 
som metod för att tolka skillnader och likheter mellan de olika lektionerna. 

 

5. Resultat 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om musiklärare och klasslärare i år 1 
– 3 reagerar på och agerar mot olika eller liknande ordningsproblem under 
lektioner. När resultaten från observationerna nu redovisas kommer först en 
del där de olika uppmärksammade elevbeteenden förklaras. Här besvaras 
uppsatsens första frågeställning: Vilka beteenden uppmärksammas av 
lärarna som störande på lektionerna? Därefter kommer en översikt över 
antalet korrigeringar de olika lärarna delade ut under lektioner i jämförande 
tabeller där resultaten ämnar ge svar på ifall det är skillnad på hur ofta 
elever korrigeras under musiklektioner respektive lektioner i deras 
hemklassrum. 

5.1 Beteenden som lärarna uppmärksammade 
Denna resultatdel beskriver de beteenden hos eleverna som lärarna 
uppmärksammade genom korrigeringar under lektionerna. Det vill säga, de 
beteenden hos en eller flera elever som lärarna reagerade på genom att på ett 
eller annat vis korrigera dem. Med störande menas beteenden som avviker 
från önskvärda. 
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   De beteenden som lärarna uppmärksammade som störande gick att samla 
under fem större och mer övergripande kategorier 1) störande prat, 2) 
störande rörelser, 3) störande regelbrott i lek, 4) störande ouppmärksamhet 
och 5) störande ljud under musikrepetition. Varje övergripande del har fått 
varsin egen rubrik under vilken de uppmärksammade beteendena klargörs 
och sätts in i ett sammanhang med hjälp av återberättande exempel och citat 
från observationerna. 
 

5.1.1 Störande prat 

Olika former av prat uppmärksammades av lärarna. All form av prat 
korrigerades inte, utan endast de mindre kontrollerade formerna. Det som 
ofta skedde och det beteende som oftast uppmärksammades under både 
musiklektioner och teoretiska lektioner var när elever pratade med varandra. 
Under en musiklektion diskuterade till exempel två elever reglerna i en lek 
vilket läraren bad dem att sluta med och istället dela diskussionen med hela 
klassen eftersom även de kanske behövde få reglerna förtydligade för dig. 
På en lektion i svenska i år 3 där eleverna en och en skulle gå fram till 
tavlan för att läsa upp en egenskriven dikt var det många elever som pratade 
med varandra två och två eller fler både medan dikterna lästes upp och i 
förflyttningarna mellan platsen och tavlan, detta trots lärarens uppmaning 
att ”Det som inte får hända mellan dikterna är prat!” Det var inte möjligt för 
mig att registrera vad eleverna egentligen pratade om, men med tanke på 
lärarens reaktion att väldigt många gånger korrigera detta, är mitt intryck att 
lärarna inte ansåg det önskvärt att eleverna diskuterade just detta under 
lektionen. 
   En annan form av prat som korrigerade var när eleverna pratade eller 
svarade på frågor utan att räcka upp handen. Jag var med under dagens 
början med år 2 i deras hemklassrum. Lektionen inleddes i tystnad med 
läsning medan klassens elever samlades i salen. När alla hade kommit 
fortsatte lektionen med en samtalsrunda där alla i klassen fick berätta något 
från helgen. Det var under denna samtalsrunda många som fritt ville ge 
gensvar på klasskompisarnas berättelser eller som började berätta om sin 
helg utan att den innan var klar, vilket korrigerades av läraren. Det var 
tydligt att läraren i denna situation önskade att eleverna skulle räcka upp 
handen och få ordet innan det pratade. 
   Den tredje formen av prat som korrigerades var när eleverna sade något 
som inte hade med lektionsinnehållet att göra. En lärare reagerade till 
exempel på när en elev, under tiden läraren berättade vilken sång de skulle 
sjunga, räckte upp handen och berättade att dennes katt hade druckit mjölk 
på morgonen. Detta beteende korrigerades alltså trots att eleven räckte upp 
handen först eftersom det inte hörde till ämnet. 
 

5.1.2 Störande rörelser 

Ett önskvärt beteende under lektioner som innehöll läsning, diskussioner, 
samtal, berättande eller skrivande var att eleverna satt ned, stilla på sin stol, 
vilket lärarna uttryckte genom att korrigera elever som inte gjorde detta. 
Även i musikämnet, som ofta började med att eleverna satt i en halvcirkel 
på golvet eller på stolar, var det ett önskvärt beteende att under till exempel 
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instruktioner sitta still på sin stol. Under dessa moment förväntades eleverna 
hålla sig inom ramen för sin plats som var på sin stol eller inom sin plats på 
golvet, både under musiklektioner och teoretiska lektioner. De som störde 
de andra eleverna eller läraren genom för utsvävande rörelser från sin 
avsedda plats fick sitt beteende korrigerat. 
   Exempel på de rörelser som uppmärksammades som störande av 
musiklärarna var ofta rörelser som var yviga, som till exempel att dansa 
väldigt, väldigt stort, hoppa eller gå fram till pianot under tiden eleverna 
förväntades röra på kroppen till sången de sjöng. Det var vanligt att alla 
elever skulle stå under tiden de sjöng vilket inte alla elever alltid gjorde och 
dessa fick då en tillsägelse. Exempel på störande rörelser under teoretiska 
lektioner var till exempel att sitta på golvet under diktläsning eller att gå 
runt i klassrummet istället för att läsa vid sin plats. 
 

5.1.3 Störande regelbrott i lek 

Någonting återkommande i framförallt musikämnet, men även i teoretiska 
ämnen, i år 1 i synnerhet, är utbildande lek. Jag beskriver här ett par 
händelser jag fick uppleva under observationerna och vilka beteenden som 
av lärarna uppmärksammades med korrigeringar. 
   I hemklassrummet i år 1 fick jag bevittna en praktisk matematiklektion där 
eleverna antingen var kunder eller försäljare. Kunderna hade låtsaspengar 
och skulle gå runt i klassrummet till de olika affärerna där de kunde köpa 
allt från mat till dinosaurier (som var ganska dyra!) medan läraren hjälpte 
dem att betala med rätt mynt och få rätt summa tillbaka. Eleverna var 
väldigt engagerade i denna lek och vissa följde reglerna medan andra hade 
svårare att följa dem till exempel för att de blev så fästa vid sina produkter 
att de inte ville sälja dem till kunderna som kom för att handla. Andra stal 
pengar från varandra eller använde sig även av byteshandel, vilket inte var 
tillåtet, eftersom lekens syfte ju var att använda sig av addition och 
subtraktion samt att lära sig att handla med pengar. Sammanfattningsvis, de 
saker som läraren uppmärksammade genom korrigeringar under leken var 
när eleverna på olika sätt bröt mot eller inte helt följde lekens regler. 
   Under en musiklektion med år 2 fick jag ta del av hur man kan utveckla 
sitt gehör genom lek. Eleverna var älvor eller skogsnymfer med varsin 
melodi kopplad till sig, som sovande såg ut som stenar (alltså att ligga 
hopkurad på golvet). Stenarna vaknade bara när deras ljud hördes från 
pianot, vilket var en melodi som spelades antingen högst upp eller längst 
ned på pianot. Det vandrade runt ett läskigt troll bland stenarna som väntade 
på att få sätta tänderna i de olika skogsväsendena när de vaknade. Det som 
läraren uppmärksammade genom korrigeringar under leken var när eleverna 
låg i små stenhögar och alltså inte hade tillräckligt långt avstånd från 
varandra. Läraren uppmärksammade även när trollet petade eller trampade 
på stenarna. Eftersom läraren i början av lektionen uttryckt lekens regler och 
i dessa inte sagt någonting om att ligga i stenhögar eller att trampa på 
stenarna korrigerades aktiviteter som gick utan för reglernas ramar. 
 

5.1.4 Störande ljud under musikrepetition 

Ett moment i musikundervisningen som inte återfanns under de teoretiska 
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lektionerna var sång och instrumentspel i grupp. Under dessa 
lektionsmoment uppstod också situationer som blev unika för musikämnet. 
Till exempel när läraren tillsammans med eleverna arbetade med en låt 
genom att sjunga eller spela den tillsammans, var det ibland elever som 
började sjunga eller spela när läraren förväntade sig att eleverna skulle vara 
tysta. Antingen började en eller flera elever spela eller sjunga för sig själva 
när som helst under lektionen eller under tiden läraren gjorde en inräkning 
och detta beteende var oönskat och korrigerades. Vissa elever slutade även 
att sjunga eller spela för sent så medan de andra eleverna var klara var det 
några som fortsatte spela eller sjunga när låten egentligen var slut. 
   Den andra formen av störande ljud under musikrepetitioner utgjordes av 
för stark eller svag ljudstyrka på antingen elevernas röster eller instrument. 
Elever som spelade på instrument till exempel samtidigt som läraren skulle 
prata var också ett beteende som korrigerades. Under en musiklektion 
möttes jag av ett rum av lyckliga blockflöjtsspelande elever, vilket gav 
upphov till några korrigeringar från läraren angående volymen på elevernas 
instrument. De spelade tretonslåtar, bland annat ”Spanien”. Mellan 
genomspelningarna av låtarna var det elever som spelade lite allmänt eller 
gjorde starka pipljud genom att blåsa med all sin lungstyrka i flöjterna, 
vilket korrigerades. 
 

5.2 Störningarnas och korrigeringarnas omfattning 
Den andra delen i resultaten från undersökningen handlar om vilka störande 
beteenden som uppmärksammades oftast av de olika lärarna. Vilka 
beteenden hos eleverna korrigeras oftast av musiklärarna respektive 
klasslärarna och är det någon skillnad i dess omfattning? Avsnittet inleds 
med en översikt över alla korrigeringar som gjordes under lektionerna för att 
ge en bild över i omfattningen av de olika lärarnas korrigeringar. För att se 
tydligt ifall det är någon skillnad mellan vad musiklärare och klasslärare 
korrigerar för beteenden ställs sedan samma klass upp under en tabell. Min 
tanke är att i diskussionskapitlet ta upp de eventuella skillnaderna i vad 
lärarna korrigerade och se ifall uppkomsten till beteendena tycks ha något 
med lektionerna i sig att göra. Därför finns även en kort beskrivning av 
lektionernas syfte och innehåll sammanfattad under varje tabell. 
   De lektioner jag undersökte var både musiklektioner med sång och 
instrumentspel i grupp eller utbildande musiklek och lektioner i antingen 
svenska eller matematik i klassernas hemklassrum med deras klasslärare. 
Under lektionerna i hemklassrummet behandlade man ämnena genom 
diskussion eller samtal i grupp, läsande, skrivande eller utbildande lek. 
Omfattningen är fem lektioner i musik och fem lektioner i hemklassrummet. 
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Tabell 0 Summa av korrigeringar, samtliga lektioner 
Korrigerade 
elevbeteenden  

Summa korrigeringar, 
samtliga 
musiklektioner 

Summa korrigeringar, 
samtliga lektioner i 
hemklassrum 

Störande prat 28 45 
Störande rörelser 10 13 
Störande regelbrott i 
lek 

9 4 

Störande ljud under 
musikrepetition 

11 0 

Summa av 
korrigeringar 

58 62 

 
Tabellen ovan visar att det överlag är små skillnader mellan vilka beteenden 
musiklärarna och klasslärarna i undersökningen korrigerar eleverna för. De 
små skillnader som ses är att klasslärarna lite oftare korrigerade elevers 
störande prat, störande rörelser och störande ouppmärksamhet. Men 
musiklärarna korrigerar oftare eleverna för störande regelbrott i lekar och 
för störande ljud under musikrepetitioner. Överlag skiljer det väldigt lite 
mellan hur många gånger de olika lärargrupperna korrigerar eleverna. Det 
skiljer även relativt lite mellan lärarna när det gäller vilka sorters beteenden 
de uppmärksammar som störande. 
 
Tabell 1 Korrigeringar, lektioner i år 1a 
Elevbeteende år 1a Antal korrigeringar, 

musiklärare 
Antal korrigeringar, 
klasslärare 

Störande prat 5 6 
Störande rörelser 1 3 
Störande regelbrott i lek 0 4 
Störande ljud under 
musikrepetition 

1 0 

Summa samlade 
korrigeringar 

7 13 

 
Under musiklektionen sjöng eleverna och läraren olika sånger tillsammans 
medan de satt ned på stolar i en halvcirkel och på lektionen tillsammans 
med klassläraren har de praktisk matematik på ett lekfullt sätt. Eleverna är 
där försäljare och köpare, har låtsasaffärer, köper och säljer av varandra 
medan läraren hjälper dem att handla med rätt antal pengar. Det man kan se 
är att eleverna under båda lektionerna blir korrigerade när de pratar när 
läraren inte önskar det. Under matematikleken får eleverna korrigeringar när 
de bryter mot regler och rör sig på olika sätt som inte önskas. Under den 
sittande sången i musikundervisningen med samma klass uppkommer det ett 
störande ljud under en repetition av sången och en korrigering av 
musikläraren när en elev rör på sig på ett oönskat sätt. Denna klass får 
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sammanlagt fler korrigeringar under den teoretiska lektionen med ett 
praktiskt, lekande lektionsmoment än under musiklektionen. 
 
Tabell 2 Korrigeringar, lektioner i år 1b 
Elevbeteende år 1b Antal korrigeringar, 

musiklärare 
Antal korrigeringar, 
klasslärare 

Störande prat 3 3 
Störande rörelser 1 0 
Störande regelbrott i lek 6 0 
Störande ljud under 
musikrepetition 

1 0 

Summa samlade 
korrigeringar 

12 3 

 
Musiklektionens huvudmoment var en rörlig gehörslek där eleverna skulle 
lyssna efter en melodi som var kopplad till dem själva och börja dansa när 
de hörde den. De fick under leken flera korrigeringar mot regelbrott. 
Lektionen i hemklassrummet var svenska och eleverna satt på sina platser i 
hemklassrummet och skrev i tystnad om vilka egenskaper en bra kompis 
skulle ha. Lektionen avslutades med högläsning och endast en korrigering 
utdelades när elev inte fokuserade på sin uppgift under både musiklektionen 
och svensklektionen. Eleverna blev korrigerade lika många gånger för prat 
under båda lektionerna och sammanlagt blev eleverna korrigerade fler 
gånger under musiklektionen än under lektionen i hemklassrummet. 
 
Tabell 3 Korrigeringar, lektioner i år 2a 
Elevbeteende år 2a Antal korrigeringar, 

musiklärare 
Antal korrigeringar, 
klasslärare 

Störande prat 5 11 
Störande rörelser 5 0 
Störande regelbrott i lek 0 0 
Störande ljud under 
musikrepetition 

3 0 

Summa samlade 
korrigeringar 

13 11 

 
Lektionen i hemklassrummet startades med att alla elever läste tyst vid sina 
platser och efter ungefär halva lektionen startades ett samtal i helklass där 
eleverna skulle prata när de fick ordet tilldelat sig. Under musiklektionen 
med samma klass korrigerades störande prat inte lika många gånger som 
under den teoretiska lektionen och störande rörelser korrigerades i denna 
klass enbart under musiklektionen under vilken eleverna spelade blockflöjt 
och sjöng i grupp då eleverna blev korrigerade några gånger. Sammanlagt 
blev eleverna korrigerade flest gånger under musiklektionen men med bara 
en liten skillnad från lektionen i hemklassrummet. 
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Tabell 4 Korrigeringar, lektioner i år 2b 
Elevbeteende år 2b Antal korrigeringar, 

musiklärare 
Antal korrigeringar, 
klasslärare 

Störande prat 1 0 
Störande rörelser 2 2 
Störande regelbrott i lek 2 0 
Störande ljud/rörelse 
under musikrepetition 

3 0 

Summa samlade 
korrigeringar 

8 2 

 
Lektionen i klassens hemklassrum behandlade inte egentligen något direkt 
skolämne utan var ett samtal i helklass medan eleverna åt frukt. Bänkarna 
var placerade i en u-form där eleverna satt tysta och det enda som 
korrigerades under lektionen var när elever, som var ivriga att svara, viftade 
på handen. Samma klass korrigeras lika många gånger för störande rörelser 
under musiklektionen som inleds med en sång sedan avslappning och 
avslutas med gehörsmusiklek. Under sångrepetitionen korrigeras elever som 
sjunger för starkt och under leken för att de bryter mot reglerna. Eleverna 
korrigeras sammanlagt fler gånger under musiklektionen än under lektionen 
i hemklassrummet. 
 
Tabell 5 Korrigeringar, lektioner i år 3 
Elevbeteende år 3 Antal korrigeringar, 

musiklärare 
Antal korrigeringar, 
klasslärare 

Störande prat 14 25 
Störande rörelser 1 8 
Störande regelbrott i lek 1 0 
Störande ljud/rörelse 
under musikrepetition 

0 0 

Summa samlade 
korrigeringar 

16 37 

 
Innehållet i denna musiklektion är mestadels sång men också en kort 
musiklek och ett tävlingsmoment i en sång som går ut på att sjunga vissa 
fraser i låten starkare och svagare. Eleverna blir många gånger under både 
lektionerna korrigerade för sitt prat, framförallt med varandra, och i 
hemklassrummet några gånger för att de rörde på sig. I hemklassrummet var 
det svenska där eleverna skulle läsa upp dikter för varandra. Sammanlagt 
fick eleverna fler korrigeringar under svensklektionen än under 
musiklektionen och det som uppmärksammades oftast av båda lärarna var 
elevers störande prat. 
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6. Diskussion  

6.1 Sammanfattning  
Syftet med uppsatsen är att undersöka om musiklärare och klasslärare i år 1 
– 3 reagerar på och agerar mot olika eller liknande ordningsproblem.  
 
Resultaten visar att de ordningsproblem musiklärare och klasslärare 
korrigerar är liknande. Oavsett vilket ämne lärarna undervisade i, 
uppmärksammade de liknande elevbeteenden genom korrigeringar. De 
beteenden som båda lärargrupperna uppmärksammade var olika former av 
störande prat, störande rörelser och störande regelbrott i lek. Det 
uppdagades en form av beteenden som endast musiklärarna reagerade på, 
vilket var störande ljud under musikrepetition. 

6.2 Metoddiskussion och tillförlitlighet 
Ett problem med mitt val av metod är att det var väldigt svårt att uppfatta 
allt som hände i klassrummet. På grund av att jag inte hade någon tidigare 
erfarenhet av observationer hade jag inte något förbestämt 
observationsschema, vilket jag starkt rekommenderar. Det verktyg jag 
använde mig av för att underlätta anteckningarna av händelserna i 
klassrummet, var en tabell i ett word-dokument på min dator. Där stod de 
vanligaste korrigerade beteendena högst upp i tabellen. Detta kan eventuellt 
ha påverkat resultaten genom att jag lättare lade märke till dessa beteenden 
under lektionerna eftersom jag förväntade mig att de skulle uppträda. 
   Ett bra sätt att kontrollera att man verkligen hinner uppfatta allt som 
händer under observationer är att filma dem. Videodokumentation av 
lektionerna hade även öppnat för att i större utsträckning kunna jämföra 
likheter och skillnader i elevers beteenden under praktiska och teoretiska 
ämnen, istället för att fokusera enbart på vilka beteenden lärarna 
korrigerade. Ur validitetssynpunkt är det just det – vilka beteenden lärarna 
korrigerade – som denna undersökning egentligen kan säga något om och 
inte så mycket om ordningsproblemen i sig, vilket hade varit väldigt 
intressant. Resultaten i denna uppsats förutsätter att lärarnas korrigeringar är 
en följd av att de uppfattat något av elevernas beteenden som störande. I alla 
situationer kanske detta inte stämmer. Anledningen till en lärares 
korrigering mot en elev kan ha olika motiv, vilka endast lärarna är medvetna 
om. Det kan även vara så att det som jag uppfattat som en korrigering från 
läraren, kanske inte var menad så ur lärarens synvinkel. Validiteten och 
kvalitén i uppsatsen hade höjts genom kompletterande intervjuer för att få 
reda på hur lärarna själva upplevde de lektioner som observerades.  
   Undersökningen har kvalitativa tendenser men också kvantitativa inslag i 
form av att jag försöker mäta omfattningen av de olika lärarnas 
korrigeringar. Detta för att kunna göra jämförelser mellan vilka beteenden 
de olika lärargrupperna oftast korrigerade. För att kunna göra tillförlitliga 
generaliseringar skulle undersökningen behöva omfatta fler deltagare. Något 
som hade varit mer givande för denna undersökning hade varit att gå mer på 
djupet genom att intervjua och samtala med de elever och lärare som 
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observerades. Validiteten hade ökat genom att följa samma klass och lärare 
under flera lektioner istället för flera olika. Då kunde resultaten även 
fokuserats mer på anledningarna till elevernas och lärarnas agerande.   

6.3 Resultatdiskussion  
I detta avsnitt diskuteras och tolkas såväl undersökningens resultat som 
kopplingar till annan liknande forskning och till litteraturbakgrunden. 
Utgångspunkten är de frågeställningar som uttrycks i syftet. 
 

6.3.1 Vilka beteenden uppmärksammas av lärarna som störande på 
lektionerna? 

De beteenden som uppmärksammades var olika former av prat, rörelser, 
regelbrott i lekar och ljud under musikrepetitioner. För att kunna dra 
slutsatser utifrån dessa resultat kommer jag som exempel ställa de oönskade 
beteendena mot sin önskade motsats. Störande prat var ju till exempel att 
prata utan att räcka upp handen eller avbryta någon annan elev. Den 
önskade motsatsen borde då vara att räcka upp handen och vänta på att få 
ordet och att även vänta på sin tur att prata ifall någon annan pratar. Den 
önskade versionen av rörelser i klassrummet skulle till exempel vara att 
eleverna sitter på sin plats och arbetar. Detta antagande gör jag eftersom 
lärarna korrigerade beteenden som är av den oönskade arten genom att till 
exempel be den berörda eleven att använda sig av det önskade beteenden 
istället. Precis som både Samuelsson (2007) och Denscombe (1984) nämnt i 
sina forskningar, upptäckte även jag att lärare korrigerade beteenden hos 
eleverna som frångick lärarens förväntningar på vad ett gott socialt beteende 
är. Slutsatsen blir således att beteenden som uppmärksammas som störande 
av lärarna är beteenden hos eleverna som på ett eller annat vis går utanför 
ramarna för vad lärarna anser vara ett gott beteenden i en lektionssal. 
 

6.3.2 Vilka skillnader finns mellan musiklärare och klasslärare i vad 
de uppmärksammar som störande hos eleverna? 

Musiklärarna och klasslärarna i denna undersökning korrigerar i stor 
utsträckning liknande beteenden hos eleverna. Störande prat och rörelser 
samt regelbrott i lekar förekom under de flesta av lektionerna och 
korrigerades av lärarna. Detta tyder antagligen på att ordningsproblemen 
under olika sorters lektioner ofta ser väldigt liknande ut, trots att lektionerna 
har olika innehåll. 
   Enligt resultaten i undersökningen är den enda skillnaden mellan vad 
musiklärare och klasslärare korrigerar under en lektion, beteenden under 
kategorin störande ljud under musikrepetition, vilka var de beteenden som 
uppmärksammades som störningar under tiden klassen tillsammans med 
läraren övade på ett musikstycke. Det kunde handla om elever som spelade 
för starkt eller för svagt på sina instrument eller sjöng eller spelade under 
opassande situationer, till exempel när någon annan pratade. Klasslärarna i 
denna undersökning korrigerade aldrig beteenden som gick under denna 
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kategori, av den enkla anledningen att de inte ägnade lektionerna till 
musikrepetitioner.  
   Innan undersökningens genomförande, var min tanke att beteenden av 
detta slag skulle vara något som musiklärarna korrigerade ofta, men när jag 
tittar på resultaten av undersökningen verkar det nästan vara på detta vis: 
När elever under lektioner i hemklassrummet pratar på sådana sätt som 
uppfattas störande (utan att räcka upp handen till exempel) ägnar de sig på 
musiklektioner istället åt att låta på icke önskvärda sätt under 
musikrepetitioner. Min studie är för liten för att tillåta generaliseringar, men 
jag tycker mig uppfatta en tendens till detta i tolkningen av resultaten. 
 

6.3.3 Verkar det finnas någon koppling mellan antalet korrigeringar 
mot elevers beteenden och skolämnet de deltagit i? 

Resultaten under denna frågeställning är ett försök till att mäta höjden av 
ordningsproblem under olika lektioner. Ett högt antal korrigeringar under en 
lektion skulle kunna ses som ett tecken på att ordningsproblemen har varit 
mer påtagligt än under en lektion med få korrigeringar. Utifrån skolämnet 
och vad lektionen har innehållit försöker jag tolka vad siffrorna i tabellerna i 
resultatkapitlet kan betyda.  
   Precis som Lgr11 beskriver, innehåller de observerade musiklektionerna 
mycket sång, rörelse och lärande lekar. Även till exempel svenska följde 
beskrivningen ur Lgr11 med samtal, diskussion och läsning, men även med 
inslag av lek och rörelse. Med tanke på musikämnets ljudliga, rörliga och 
kreativa karaktär, var enligt mig de förväntade resultaten, att lärarna skulle 
hitta många olika beteenden att korrigera och dessutom korrigera eleverna 
ofta. Resultaten visade dock att det inte är någon anmärkningsvärd skillnad 
mellan de olika lärarnas sammanlagda korrigeringar. Medan musiklärarna i 
undersökningen sammanlagt korrigerade eleverna 58 gånger, korrigerades 
elever av de klasslärarna sammanlagt 62 gånger (tabell 0). Slutsatsen utifrån 
resultaten sett är att det inte finns någon betydande skillnad mellan hur 
många gånger musiklärare och klasslärare korrigerar elever under lektioner.  
   Det beteende som är uppenbart vanligast att uppmärksammas genom 
korrigeringar för båda lärargrupperna, är beteenden under kategorin 
störande prat. Beteendet att prata under oönskade situationer verkar inte ha 
någon koppling till ämnet i sig utan följer antagligen med de personer som 
deltar i lektionerna. När man tittar på resultaten av undersökningen och 
jämför musiklärares och klasslärares korrigeringar för störande prat under 
lektioner, har de fem klasslärarna sammanlagt korrigerat eleverna 45 gånger 
medan de fem musiklärarna korrigerat eleverna för samma sorts beteende 
sammanlagt 28 gånger (tabell 0). Resultaten under mina observationer går 
därmed i led med Samuelssons (2007) undersökning. Han observerade 
under en längre tid lärare och elever i år 7 och uppmärksammade även han 
att beteenden under kategorin störande prat var vanligast förekommande. 
Samuelsson, däremot, placerade alla de kategorier av beteenden jag 
uppmärksammat under en och samma kategori han kallar störande aktivitet, 
där underkategorin (störande) pratsamhet hade flest noteringar om 
korrigering. Skillnader i resultaten mellan våra undersökningar ligger i 
analysen av de av lärarna uppmärksammade, störande elevbeteenden. 
Medan jag fick fram fyra mindre kategorier, uppfattade Samuelsson (2007) 
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fyra större kategorier vilka innefattade olika underrubriker och fler 
elevbeteenden som jag inte observerade under mina fältstudier. Min tanke är 
att detta framförallt har två anledningar: Dels omfattningen av 
observationerna. Samuelsson har under en längre tid observerat flera olika 
klasser i år 7 och dess lärare och hunnit uppfatta fler beteenden. Den andra 
anledningen till skillnad i våra resultat kan ha med åldern på eleverna att 
göra och därmed lärarnas förväntningar på eleverna. Det kan också vara så 
att elever i olika åldrar uppför sig olika under lektioner. 
   Ingen del av resultaten tyder på att just ämnet lärarna undervisar i skulle 
påverka hur ofta de korrigerar oönskade beteenden under lektioner. Således 
påverkas antagligen inte elevernas beteende av ämnet de deltar i. Däremot 
verkar det som att vissa lektionsmoment genererar fler aktiviteter och 
beteenden hos eleverna som lärarna i sin tur korrigerar. Det finns ett par 
lektioner i undersökningen som sticker ut med det faktum att lärarna 
korrigerar eleverna fler gånger än under andra lektioner. Ett av dessa 
exempel är den svensklektion där eleverna ska läsa upp egenskrivna dikter 
för varandra. Under denna lektion sker det många förflyttningar i rummet 
när de ska gå fram till tavlan och läsa upp sin dikt. Läraren har under 
lektionen uttryckt en önskan om att eleverna ska vara tysta när de lyssnar på 
dikterna, vilket de inte är. Korrigeringarna under denna lektion räknas till 
sammanlagt 37 stycken (tabell 5) vilket i denna undersökning är en 
anmärkningsvärt hög siffra jämfört med de andra lektionerna. Resultaten här 
är nog ett tecken på att det som Kadesjö (2008) kallar sekundära 
koncentrationssvårigheter tar sig i uttryck. Det stora antalet korrigeringar 
kan ses som en följd av att eleverna har svårt att koncentrera sig på grund av 
den yttre miljön i klassrummet som är rörlig och spännande vilket i sin tur 
kanske beror på att eleverna i stor del står i centrum. Det verkar finnas ett 
samband mellan att eleverna har en stor roll i undervisningen och fler 
korrigeringar från lärarna under lektionerna. Ett exempel på en lektion där 
visserligen eleverna är i centrum, men där läraren är den absoluta ledaren, är 
den lektion där eleverna hade samtal i helgrupp samtidigt som de åt frukt. 
Läraren var den som ställde frågor till eleverna och gav ordet till dem som 
räckte upp handen för att svara. Korrigeringar delades ut av läraren endast 
två gånger (tabell 4) under denna lektion. Ett exempel där eleverna som 
aktörer är i huvudrollen är den musiklektion där eleverna har gehörslärande 
lek. Under den lektionen korrigerade läraren till exempel regelbrott i leken 
eller hög ljudnivå på tal sammanlagt 13 gånger (tabell 1), vilket är en 
medelhög siffra i denna undersökning. Lekande moment förekom under 
såväl musiklektioner som matematiklektioner och lektionsmomentet 
genererade ett högt antal korrigeringar från både musiklärare och 
klasslärare.  
   När eleverna satt stilla och läste, eller satt stilla, åt frukt och samtalade var 
det ofta få korrigeringar som delades ut. När eleverna rörde på sig mycket, 
till exempel under lektionsmoment med eleverna i centrum som lekar eller 
redovisning för klassen förekom fler korrigeringar från lärarna. 
Slutsatsen som kan dras här är att ordningsproblemen under dessa lektioner 
antagligen inte har med ämnet i sig att göra, utan med de yttre 
omständigheterna under lektionsmomentet. Elevernas beteenden skulle 
alltså kunna vara kopplade till lektionsmomentets karaktär men antagligen 
inte nödvändigtvis just till ämnet.  
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   Störande ljud under musikrepetitioner förekom endast under tiden 
eleverna utövade musik under musiklektionerna och skulle kunna ses som 
kopplat till ämnet. Men hade eleverna sjungit en sång under en 
svensklektion hade samma sorts beteenden antagligen uppstått även då, trots 
att lektionen inte är förlagd i musiksalen. Det verkar dels finnas beteenden 
som är kopplade till eleverna som personer: till exempel en person som 
gillar att reflektera högt och tala med sina medmänniskor mycket, gör 
kanske det oavsett vilket ämne som behandlas. Däremot kanske denna 
person inte har lika stort utrymme att komma till tals om lektionen 
innehåller mycket sång och spel och därmed hindrar den från att prata. Dels 
verkar det också finnas beteenden som är kopplade till de lektionsmoment 
eleverna ägnar sig åt: till exempel under lektioner med mycket förflyttningar 
i rummet eller där eleverna står i centrum. 

6.4 Avslutning  
Slutsatsen blir att det finns fler likheter än skillnader mellan 
ordningsproblem under musiklektioner och lektioner i hemklassrum. Det 
verkar inte finns någon direkt koppling mellan vilka beteenden som 
uppmärksammas under en lektion och vilket ämne eleverna har. Däremot 
finns det nog en koppling mellan beteenden som uppmärksammas och 
vilken sorts lektionsmoment eleverna deltar. Med glädje vill jag därmed 
påpeka att resultaten verkar visa att det inte är så ”stökigt på musiken”.  
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Bilaga 1 

 
Skärmdump från facebook-konversation med Skolverket (2012). 
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Bilaga 2 

Mailkorrespondens med Skolverket. Konversationen läses nedifrån och upp. 
 
Ang. Re: Ang. Frågor angående begrepp i f-9 

Upplysningstjansten@skolverket.se  
 

22 aug (4 dagar sedan) 

 
  

 
till mig  
 

 

Hej! 
 
Jag har tagit emot din fråga angående samlingsnamn för kurser som inte är 
praktiskt estetiska.  
 
Nej det finns mig veterligen inget vedertaget begrepp för de övriga kurserna.   
 
Om du har ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på 
Skolverkets upplysningstjänst på 08 - 52733200. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Upplysningstjänsten vid Skolverket 
Henrik Fredriksson  
 

Linda Sohlberg 
<limndawr@gmail.com>  
2012-08-21 07:44  

Till Upplysningstjansten@skolverket.se  
Kopia  

Ärende Re: Ang. Frågor angående begrepp i f-9 
 
  

 

Hej och tack för svar!  
 
En ytterligare fråga: Finns det något samlingsnamn för de ämnen som INTE är 
prest-ämnen?   
 
MVH Linda  
 
Den 20 augusti 2012 12:53 skrev <Upplysningstjansten@skolverket.se>:  
Hej! 
 
Jag har tagit emot dina frågor om olika begrepp inom skolområdet.  
 
Skolverket använder begreppet praktisk-estetiska ämnen i vissa sammanhang för 
att gruppera ämnena idrott och hälsa, slöjd, musik och bild, samt hem- och 
konsumentkunskap. På Skolverkets webbplats finns följande fråga och svar:  
 
Vilka är de praktisk-estetiska ämnena?  
Idrott och hälsa, slöjd, musik och bild, samt hem- och konsumentkunskap.  
 
Här hittar du frågan och svaret: http://www.skolverket.se/fortbildning-och-
bidrag/om-lararlyftet/fragor-och-svar-1.159545  
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I timplanen för grundskolan som är bilaga 1 till skollagen (2010:800) grupperas 
också dessa ämnen tillsammans men utan begreppet praktisk-estetiska ämnen.  
 
Begreppen "hemklassrum", "Klasslärare" och "klassföreståndare" används lokalt 
ute i verksamheterna men det är inget som används  i skolans författningar och 
Skolverket kan tyvärr inte ge vidare vägledning om dessa begrepp.  
 
Som du säkert vet kommer skollagen från och med den 1 december 2013 kräva att 
lärare är behöriga i de ämnen som de undervisar i.  
 
Om du har ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på 
Skolverkets upplysningstjänst på 08 - 52733200. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Upplysningstjänsten vid Skolverket 
Katarina Linnarsson  

 

 

Linda Sohlberg 
<limndawr@gmail.com>  
2012-08-16 18:30  

 
Till upplysningstjansten@skolverket.se  

Kopia  
Ärende Frågor angående begrepp i f-9 
  

 

Hej! 
 
Jag har några korta frågor till uppsatsskrivandet! Jag har inte lyckats hitta svar på 
mina frågor på nätet, lgr11 eller i böcker. 
 
1. Förr (och ibland fortfarande på min arbetsplats f-9) delar man in ämnen i 
övningsämnen och färdighetsämnen. Övningsämnen är musik och sånt och 
färdighetsämnen är svenska med mera. Halv-etablerat är ju uttrycket "praktisk-
estetiska ämnen", men jag hittar inte någon direkt definition på ordet och det finns 
inte med i lgr11. Min fråga är: Finns det samlingsbegrepp för olika ämnen idag? 
Och i så fall, var kan man läsa om dessa och ange som källa i sin uppsats? 
 
2. Något som jag föreställer mig är ganska vanligt i år 1-3, är att eleverna har 
lektioner i svenska, engelska, matte i det som i alla fall jag kallar för 
"hemklassrum". Finns det något vedertaget begrepp för denna sal? 
 
3. De personer som är lärare i flera ämnen (till exempel sv, ma, eng) i år 1-3, kallas 
de för "klasslärare", "klassföreståndare" eller något annat? Ännu mer förtydligat 
men jag den person som eleverna i år 1-3 spenderar den stora delen av sin tid med i 
det som jag kallar "hemklassrum". (Jag har skrivit "teoretiska lärare" i min uppsats, 
vilket ju är ett missvisande begrepp). 
 
 
Tack så otroligt mycket för svar!  
Hälsningar Linda (musiklärare)  
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Bilaga 3 

Flowchart över författarens hantering av situationer med ordningsproblem 
 
För att försöka befästa de nya kunskaperna jag inhämtat genom 
uppsatsskrivandet gjorde jag figurer av hur mitt handlande har sett ut och 
numer ser ut under svåra situationer i klassrummet. Här delar jag med mig 
av dessa: 
 
Fig. 1. Min hanteringmetod av ordningsproblem innan uppsatsskrivandet. 

 
 
 
Fig. 2: Min hanteringsmetod efter utfört uppsatsskrivande. 

 

Ordningsproblem	  

Dålig	  självkänsla	  

Skuldbelade	  
eleven	  

Dålig	  stämning	  i	  
klassrummet	  

Ingen	  lösning	  eller	  förbä3ring	  

Skuldbelade	  
mig	  själv	  

Felsökning	  

Tilliten	  sänks	  

Ordningsproblem	  

Felsökning	  

Undervisningen	  
•  För	  svår?	  
•  För	  lä??	  

Elev	  
•  Hemförhållanden?	  
•  Diagnos?	  

Lösning	  och	  förbä?ring	   God,	  social	  arbetsmiljö	  
byggd	  på	  ödmjukhet	  inför	  individen	  


