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Lärare i dagens skola ska möta varje elev med sin undervisning, även de som uppvisar 
problemskapande beteenden. Syftet med denna studie var att genom en kvalitativ ansats undersöka 
lärares motivation att hantera elevers problemskapande beteenden utifrån motivationsteorin Self-
determination theory. Åtta intervjuer genomfördes med lärare och analyserades med tematisk 
metod. Resultaten skildrade hur informanternas motivation att hantera elevers problemskapande 
beteenden beskrevs relatera till den grad de basala behoven var tillfredsställda i arbetet med detta. 
Ansvar verkade viktigt för upplevelsen av kompetens och därmed viktigt för motivationen. 
Strukturella förändringar inom skolan, såsom ökad administration, beskrevs hindra de basala 
behoven och inverka negativt på informanternas motivation. Framtida forskning kan undersöka 
denna studies fynd för att vidare verka för att förbättra lärares arbetssituation. 
 
It is a teachers’ duty to reach every pupil with their education, even those who show challenging 
behaviors. Teacher motivation for handling challenging behaviors is an unexplored subject 
wherefore the aim of this study was to examine this using Self-determination theory. Eight qualitative 
interviews were carried out and analyzed through thematic method. The results showed how the 
informants’ motivation to handle challenging behaviors were described as related to the degree of 
basic needs satisfaction. Furthermore responsibility seemed important for the feeling of competence 
and thereby also for their motivation. Structural changes within the school seemed to affect the 
teachers’ motivation negatively since it inhibits the basic needs. Future research should investigate 
these findings further to improve the teacher work situation.  

 

 
Den svenska skolan är ett väldebatterat ämne i dagens samhälle och en institution 
som regelbundet förändras. Fokus i media hamnar ofta på hur den svenska skolan 
står i förhållande till andra länder, vilket bland annat undersöks genom de så kallade 
PISA-undersökningarna som är en sammanställning över elevers kunskapsnivåer 
mellan länder som ingår i OECD-samarbetet. Under 2012 utkom en PISA-rapport 
(Skolverket, 2013a) där det visade sig att de svenska 15-åringarnas kunskaper i 
matematik, läsförståelse och naturvetenskap försämrats sedan den senaste 
mätningen och nu låg på en nivå under OECD-genomsnittet. Pojkar och 
lågpresterande elever tappade mest. I en rapport från OECD (2015) konstateras att 
det finns stora utmaningar i vad de kallar det disciplinära klimatet som i flera 
aspekter beskrivs ligga under OECD-genomsnittet. Exempel på vad det innebär är 
att elever kommer sent, lång fördröjning innan det blir tyst i klassrummet och stök 
under lektioner. Denna studie avser undersöka lärares motivation att hantera 
problemskapande beteenden. 

 
Stök i klassrummet är ett vanligt uttryck inom skolan men kan snarare beskrivas 
med andra begrepp såsom: beteendeproblem (Sørlie & Nordahl, 1998), 
socioemotionella problem (Persson, 2013) och problemskapande beteenden 
(Hejlskov, 2009). Det begrepp som kommer användas i denna studie är 
problemskapande beteende. Problemskapande beteenden i skolan är beteenden 
som hindrar lärande och undervisning och kan vara koncentrationssvårigheter, 
rastlöshet, motorisk orolighet eller att vara lättdistraherad. Det kan även vara olika 
former av farliga beteenden såsom att vara fysiskt och/eller verbalt utagerande eller 
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rent destruktiva handlingar såsom våld (Hejlskov, 2009; Sørlie & Nordahl, 1998). 
Hejlskov (2009) menar att problemskapande beteende ofta skapar svårigheter för 
andra personer i omgivningen som upplever det svårt att förstå och känna ansvar 
för uppkomsten av beteendena, vilket ofta leder till en upplevd maktlöshet inför 
problemskapande beteenden. Denna maktlöshet gör det svårare att göra något åt de 
problemskapande beteendena då ansvaret läggs hos de som utför dem varför 
beteendena fortgår (Hejlskov, 2009). Många lärare får varken utbildning att hantera 
problemskapande beteenden eller tid att lägga på att arbeta med dem (Greene, 
2011). Vid problemskapande beteenden hos elever tenderar skolan ofta att se detta 
som ett resultat av föräldrarnas bristande uppfostran (Greene, 2011). Även 
psykiatriska diagnoser, som är till för att skapa en förståelse för barnet, kan i sin tur 
agera hinder då skolan kan tendera att se diagnosen som något som finns inom 
barnet och således bortser från omgivningens roll och inverkan. Därmed är det lätt 
att fokus hamnar på att det endast är barnet i sig som åtgärder behöver riktas mot 
för att det problemskapande beteendet skall upphöra. Yttermera leder detta ofta till 
att fokus inte heller läggs på att identifiera de faktorer som ligger bakom det 
problemskapande beteendet eller i vilka sammanhang som det tenderar att uppstå 
i (Greene, 2011). Enligt 1 kap. 4 § och 3 kap. 3 § i skollagen (2010:800) skall hänsyn 
tas till elevers olika behov och skolan ska ge alla elever tillgång till ledning och 
stimulans för att utvecklas utefter deras potential och hjälpa dem tillgodogöra sig 
sin utbildning.  
 
Den nya skollagen ställer således krav på att lärarna måste kunna hantera elevers 
olika behov. Lärarna i dagens skola tycks redan befinna sig under press. En stor 
andel lärare rapporterade i en studie att de upplevde hög grad stress och tidsbrist 
men även en förhöjd utmattningsgrad. Magont, ljudkänslighet och huvudvärk var 
andra vanliga problem (Arvidsson et al., 2013). En starkt bidragande faktor till 
lärarnas stress och ohälsa tycks vara de senaste årens skolreformer, såsom nytt 
betygssystem vilket inneburit utökade arbetsuppgifter, inte minst administrativt. 
Dessa har medfört en ökad arbetsbelastning för lärarna, vilket har lett till att många 
tycker att det har känts jobbigt att gå till arbetet (Lärarnas Riksförbund, 2013). 
Situationen förbättras inte av att det råder brist på utbildade lärare. Värst är bristen 
på speciallärare, specialpedagoger, fritidspedagoger och lärare i matematik och 
naturorienterande ämnen (SCB, 2014). Prognoser tyder på att lärarbristen kommer 
att fortsätta då inte tillräckligt många lärarstudenter tar sin examen samtidigt som 
barnkullarna beräknas öka kraftigt under kommande årtionden (SCB, 2014).  

 
Lärarna i dagens skola står även inför utmaningen att utöva en undervisning som 
möter varje elev (Skolverket, 2014a). Skolan har fått kritik för att varken kunna 
utmana framstående elever eller hjälpa de i behov av extra stöd (Skolinspektionen, 
2014). Svenska lärare har uppgett att var tionde elev är i behov av extra stöd men 
att de i lägre grad än i andra länder får tillgång till det (Skolverket, 2014b). 6,8 
procent av alla elever läsåret 2014-2015 i grundskolan omfattades av någon form 
av stödinsatser. Dock är stödinsatserna ojämnt fördelade då antalet barn som får 
extra stöd ökar mellan årskurs 1 och 5, avtar mellan årskurs 6 och 7 och sedan 
toppar under årskurs 9, då drygt 19 procent av eleverna omfattas av någon form av 
stödinsatser (Skolverket, 2015a). Detta framställs som ett tecken på att skolan 
brister i att uppmärksamma elever i behov av extra stöd liksom att vidta lämpliga 
åtgärder (Skolverket, 2015a). En jämförelse kan göras med Finland, som med sina 
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höga skolresultat i PISA-mätningar ofta står som förebild för andra länder och då 
inte minst Sverige. Tröskeln för att som elev få stöd är låg varför 30 procent av finska 
skolelever får någon form av extra stöd i skolan (Ström, 2013). Underlättnader har 
gjorts inom den svenska skolan i syfte att kunna sätta in stödinsatser snabbare, dock 
på bekostnad av dokumentering varför antalet elever som omfattas av stödinsatser 
kan vara högre än det anvisade (Skolverket, 2015b). Läsåret 2013-2014 omfattades 
drygt 12 procent av stödinsatser (Skolverket, 2014b).  

 
Av tillfrågade lärare skattade 87 procent att de i hög grad eller i mycket hög grad har 
tillräcklig kunskap och kompetens för att upptäcka elever i behov av särskilt stöd 
och 57 procent att de i hög grad eller mycket hög grad har tillräcklig kunskap och 
kompetens att stödja elever i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2014b). Således är 
det fler som upplever sig kunna upptäcka elever i behov av extra stöd än som 
upplever sig kunna ge adekvat stöd i skolan. 

 
I en undersökning på norska gymnasieelever fann forskarna att uppmuntran från 
lärare, till skillnad från föräldrar, ökade elevernas motivation och attityd till 
inlärning vilket belyste hur viktiga lärare kan vara för att motivera elever att lägga 
ner mer ansträngning på sitt skolarbete och stimulera en mer effektiv inlärning 
(Elstad, Christophersen & Turmo, 2012). Även i den svenska grundskolan verkar 
lärare ha en god chans att påverka sina elevers motivation och målsättning med sitt 
skolarbete då den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för en elev är om läraren har 
förmågan att engagera sig i hen (Skolverket, 2013b). Ashton (1984) har visat att 
lärare som har tilltro till sin egen förmåga att påverka hur elever presterar även 
tycks ha en större inverkan på deras prestation. De tenderar även att tro att de kan 
påverka de omotiverade och problemskapande eleverna. Lärare som saknar detta 
har istället tendenser att anta att de inte har något inflytande över eleverna utan 
förutsätter att de endast påverkas av sin hemmiljö. Detta kan i sin tur påverka 
lärarnas motivation och de lärare som är motiverade tar ett större ansvar för 
elevernas utveckling och kan lättare hantera de frustrationer som uppkommer i 
klassrummet (Ashton, 1984).  

 
Self-determination theory 
Self-determination theory (SDT) är en motivationsteori som avser att förklara vad 
som gör människor motiverade. Den utgår från att vår motivation påverkas av tre 
medfödda och basala behov: kompetens, autonomi och samhörighet (Deci & Ryan, 
2000). Kompetens är att kunna hantera sin omgivning på ett effektivt sätt (White, 
1959). Behovet autonomi handlar om individens fria vilja och att själv ha möjlighet 
att organisera sina upplevelser och beteenden samt att kunna ägna sig åt aktiviteter 
som är samstämmiga med individens självbild (Ryan & Connell, 1989). När en 
person själv kan kontrollera sina handlingar utifrån vilka behov och resurser hen 
har så har hen även en större möjlighet att ta hand om sig själv (Deci & Ryan, 2000). 
Samhörighet är det basala behovet att känna sig sammankopplad till andra. Både att 
känna sig omtyckt och omhändertagen av andra och att få ta hand och tycka om 
andra (Baumeister & Leary, 1995). De basala behoven anses i SDT spela en viktig 
roll för att individer ska ha en så bra utveckling som möjligt. Därmed kan inget behov 
ignoreras utan att det får stora negativa konsekvenser för individen. Personer vars 
basala behov blir tillfredsställda tenderar att uppleva mer välmående, psykologisk 
utveckling och integritet (Deci & Ryan, 2000). Om de basala behoven hindras kan 
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det till exempel leda till somatisering (kroppsliga besvär), depression och ångest 
(Deci & Ryan, 2000). 

 
Enligt SDT är det vilken typ av motivation det handlar om som är mest viktig när det 
kommer till att förutspå ett framgångsrikt resultat snarare än mängden av 
motivation. Inom SDT beskrivs motivation som antingen inre eller yttre medan brist 
på motivation benämns som amotivation. Dessa beskrivs som ett kontinuum (se 
figur 1) utifrån till vilken grad beteendet ses som självdeterminerat, vilket innebär 
att individen ser beteendet som självbestämt och att det sker av egen vilja. Ett 
beteende som är självdeterminerat har även blivit internaliserat, vilket innebär att 
en person försöker få socialt sanktionerade önskemål att bli till egna personliga 
värderingar (Deci & Ryan, 2000). Det är därmed genom denna internalisering som 
yttre motiverade beteenden blir inre motiverande. (Ryan & Deci, 2000). För att ett 
beteende ska bli inre motiverat är det även nödvändigt att de basala behoven 
kompetens, autonomi och samhörighet tillfredsställs (Deci & Ryan, 2000). Autonomi 
kan enligt SDT även benämnas som lokus av kausalitet (se Tabell 1) (Ryan & Deci, 
2000). Med lokus av kausalitet menas en individs uppfattning om grunden till att de 
väljer att utföra ett visst beteende sker av helt fri vilja (internt) eller då personen 
känner sig pressad eller tvingad att göra det (externt) genom antingen 
påtryckningar från andra eller självpålagd press från sig själv. Det är då en individ 
upplever intern lokus av kausalitet som beteendet ses som självdeterminerat (Deci 
& Ryan, 2000).  
 
Tabell 1: Self-determination kontinuum (Deci & Ryan, 2000 sid. 237). Figuren visar den 
motivation, självreglering och upplevd lokus av kausalitet (autonomi) som beteenden baseras på 
och som varierar till vilken grad de är självdeterminerade. 

 

 
Amotivation är ett tillstånd då en person varken drivs av inre eller yttre motivation. 
Under en aktivitet då en individ upplever amotivation tror personen inte att det 
kommer leda till några positiva resultat och känner sig inte kompetent nog att ägna 
sig åt den. Personen upplever inte heller någon glädje då den utför aktiviteten och 
det finns en brist på självdeterminering (Deci & Ryan, 2000).  
 
Yttre motivation handlar vanligtvis om att göra någonting för att det leder till ett 
särskilt resultat eller utfall. Den kan även delas in i fyra olika underkategorier utifrån 
typ av reglering: extern reglering, introjicerad reglering, identifierad reglering och 
integrerad reglering. Uppdelningen beror på hur mycket den yttre motivationen är 
internaliserad. Ju mer internaliserad, desto mer kommer personen se beteendet 
som frivilligt och självbestämt. De olika underkategorierna kommer därmed att 
variera beroende på om motivationen är autonom eller kontrollerad.  Extern 
reglering och introjicerad reglering hör till den kontrollerade motivationen, vilket 
innefattar en låg grad av internalisering och självbestämmande. En individ som 
motiveras av extern reglering representerar den mest kontrollerade formen av 
motivation och individen strävar antingen efter belöning eller att undvika 
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bestraffning. Om belöningarna eller hoten om bestraffning skulle minska förväntas 
även motivationen att snabbt minska. Introjicerad reglering innebär att en individ 
känner press att ägna sig åt ett beteende med syfte att undvika känslor av ångest, 
skam och skuld. Ett exempel på detta skulle kunna vara att en individ väljer att träna 
för att undvika skuldkänslor och inte för att aktiviteten är tillfredsställande (Deci & 
Ryan, 2000).  

 
Identifierad och integrerad reglering hör till den autonoma motivationen och här 
sker mer internalisering då individerna integrerar ett värde av beteendet till deras 
självuppfattning (Deci & Ryan, 2000). Identifierad reglering är en del av den 
autonoma motivationen och är när beteendet börjar bli mer internaliserat och mer 
ses som en del av en själv. Individen börjar se ett värde i beteendet och börjar 
acceptera det som sitt eget. Ett exempel kan vara en person som tränar eftersom hen 
tycker att det är viktigt att vara mån om sin hälsa men inte för att det är 
tillfredsställande. Även om beteendet är mer autonomt är det fortfarande en yttre 
motivation. Vid integrerad reglering ses internaliseringsprocessen som mest 
fulländad när det kommer till yttre motivation. Individen tycker att beteendet är 
viktigt och ser det som en del av sin egen identitet och värderingar. Skillnaden 
mellan integrerad reglering och inre motivation är att personen fortfarande utför 
ett beteende eller en aktivitet med syfte att uppnå något, alltså inte enbart för nöjes 
skull (Deci & Ryan, 2000). 

 
Inre motivation handlar om att göra något för att individen finner det intressant, 
viktigt eller tillfredsställande och karaktäriseras av en hög grad av 
självbestämmande. Kompetens är viktigt för inre motivation då en individ som inte 
känner sig kompetent nog i en aktivitet eller ett beteende inte heller upplever 
tillfredsställelse. Det räcker inte med att individen upplever kompetens för att hen 
ska bli inre motiverad utan autonomi måste även finnas. Detta för att personen ska 
uppleva frihet att följa sina intressen, frivilligt ägna sig åt ett beteende eller en 
aktivitet och därmed uppleva det som självdeterminerat (Ryan & Deci, 2000).   

 
De basala behoven kompetens och autonomi är således de viktigaste behoven för att 
en individ ska uppleva inre motivation. (Deci & Ryan, 2000). Samhörighet kan vara 
viktigt i den mån att en individ lättare motiveras till att utföra ett visst beteende eller 
en aktivitet om det finns en person som agerar förebild genom att själv uppskatta 
och ägna sig åt detta beteende (Ryan & Deci, 2000). Ju äldre en person blir desto 
mindre inre motivation tenderar hen att uppleva. Detta då en förs in i sociala roller 
i samhället som gör att känslan av frihet minskar (Ryan & Deci, 2000).  
 
En kritik som förts fram angående SDT handlar om dess användbarhet inom 
organisationsforskningen. Detta då det i en arbetsmiljö är vanligt med externa 
belöningar, såsom pengar och befordringar, och då arbetsuppgifterna sällan i sig 
själv är intressanta till den grad att arbetarna blir inre motiverade till att utföra dem. 
Därmed kan det vara svårt att stärka de anställdas inre motivation (Gagné & Deci, 
2005; Kunz & Pfaff, 2002). 
 
Den forskning som studerats kring motivation och lärare har fokuserat mycket på 
elevers motivation, men även lärarens möjligheter att motivera sina elever. Tidigare 
forskning som berört SDT och lärare har ofta inriktats på lärarens möjlighet att 
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influera självdeterminerad motivation hos elever (Ntoumanis, 2005; Reeve, Jaa, 
Carrell, Jeon & Barch, 2004). Annan forskning har funnit att lärarstudenter söker sig 
till yrket ofta av inre och altruisiska skäl, exempelvis för att utveckla färdigheter och 
kunskap men även intresse för ämnena och för att hjälpa elever. Externa 
motiverande faktorer inkluderar bra arbetsförhållanden, långa semestrar och 
möjligheten att balansera arbete och familj (Struyen, Jacobs & Dochy, 2012). Ett 
annat fokus i tidigare forskning har varit kring lärares samhörighet med eleverna, 
att den, starkare än med kollegor, kan ge högre nivå av engagemang och positiva 
känslor samt lägre nivå av negativa känslor (Klassen, Perry & Frenzel, 2012). 
Relationen mellan elev och lärare liksom elevernas engagemang och disciplin 
utgjorde prediktorer för lärarens glädje, ångest och ilska (Hagenauer, Hascher & 
Volet, 2015). Relationen mellan lärare och elever har även visat sig vara viktig för 
eleven, då upplevt stöd från läraren i mellan- och högstadiet minskade risken för 
sociala problem och akademiskt misslyckande i tonåren (Davis, 2003). 
Mellanstadielärare som uppvisar hög identifierad regulering och inre motivation 
engagerade sig mer i fortbildning än de som uppvisade yttre motivation (Jansen in 
de Wal, den Brok, Hooijer, Martens & van den Beemt, 2014). Tidigare forskning har 
således fokuserat på relation mellan lärare och elever men även på hur läraren kan 
påverka eleven och vice versa. Något som däremot inte tycks har undersökts är 
lärares motivation ur ett SDT-perspektiv i relation till elevers problemskapande 
beteenden.  
 
Syfte 
Den viktiga roll som en lärare kan ha i arbetet med att motivera elever till 
studieresultat väckte frågor om hur denna motivation såg ut allmänt, men 
framförallt hur den såg ut när det gällde elever som uppvisade problemskapande 
beteenden. Syftet med denna studie var att utifrån Self-determination theory 
undersöka lärares motivation att hantera elevers problemskapande beteenden. 
Detta utifrån följande frågeställningar: 
 

1) Hur upplever lärarna att de basala behoven tillfredsställs i deras arbete 
med elevers problemskapande beteenden? 
2) Hur beskriver lärarna att deras hantering av elevers problemskapande 
beteenden drivs av yttre respektive inre motivation? 
3) Vad anser lärarna skulle behövas för att öka deras motivation att hantera 
elevers problemskapande beteenden? 
4) Hur ser lärarna på sitt eget respektive elevens ansvar kring 
problemskapande beteenden?  
 
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
I denna studie deltog åtta informanter. Deltagarna var lärare; tre kvinnor och fem 
män. Sex deltagare undervisade på högstadiet och två på mellanstadiet. 
Informanternas ålder var mellan 34 - 63 år, M=51,25 år. De rekryterades till studien 
från olika skolor runtom i Sverige. Informanterna avidentifierades vid 
transkriberingen. 
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Procedur  
Rekrytering av informanter genomfördes med ett bekvämlighetsurval. Kontakten 
skedde genom telefonkontakt med åtta rektorer, presentation av studien på ett 
personalmöte och genom ett informationsbrev utskickat via e-mejl till två skolor 
som sedan vidarebefordrades till lärarna (se Bilaga 1). Detta skedde inom en och 
samma kommun. Ytterligare informanter rekryterades från andra kommuner i 
Sverige genom tre lärare som spred information om studien på deras arbetsplatser. 
Potentiella informanter fick uppge kontaktuppgifter, kön, antal yrkesår som lärare 
samt vilka årskurser hen undervisar. Vår avsikt var att sätta samman en urvalsgrupp 
med lärare inom olika ämnen för att fånga fler upplevelser. Rekryteringen av 
informanter riktades inledningsvis mot högstadielärare utifrån tidigare 
presenterad data kring att antalet elever som omfattas av stödinsatser är som flest 
under detta skolår (Skolverket, 2015b). Det initiala urvalet av högstadielärare var 
för litet i antal varför även mellanstadielärare inkluderades.  

 
En semistrukturerad intervjuguide skapades utifrån syftet och frågeställningarna 
(se Bilaga 2). I intervjuerna ingick en kortare form av kognitiv intervju (Westerberg 
& Strandberg, 2007) där informanterna ombads visualisera en nyligen inträffad 
situation med en elev som uppvisat ett problemskapande beteende. Situationen 
skulle vara typisk, alltså en situation som kunde uppstå emellanåt och följde 
liknande händelseskeenden. Informanterna fick steg för steg, i detalj, berätta vad 
som hände och vad som gjordes i situationen. Efter detta följde öppna frågor med 
tillhörande förslag på följdfrågor. I syfte att testa intervjuguidens lämplighet och 
huruvida den kunde förväntas rymmas inom den planerade intervjutiden 
genomfördes två pilotintervjuer som därefter transkriberades och kodades. 
Därefter omarbetades intervjuguiden. Skillnaden mellan den gamla och nya 
intervjuguiden bedömdes dock som låg varför en av pilotintervjuerna som uppfyllde 
inkluderingskriterierna efter hens godkännande inkluderades i studien. Därefter 
genomfördes ytterligare sju intervjuer. Intervjuerna varade mellan 40-59 minuter, 
M=46,63 minuter. Alla intervjuer genomfördes på informanternas begäran via 
telefon eller Skype. Informanterna informerades om att deltagande var frivilligt och 
att de kunde avbryta intervjun om och när de önskade utan att behöva förklara 
varför. Intervjuerna spelades in och transkriberades till text. Sammanlagt bestod 
transkriberingarna av 46 379 ord. Vid slutfört arbete destrueras datamaterialet.  
 
Analys 
Kodning skedde utefter följande fem faser Braun och Clarke (2013) förespråkar vid 
tematisk analys. Hänsyn har även tagits till de ställningstaganden Schilling (2006) 
uppmanar författare av kvalitativa studier att överväga inför kodningsfasen.  

1. Transkribering. De inspelade intervjuerna överfördes till textform genom 
transkribering genomförd av den som intervjuade.  

2. Kodning. Varje intervju kodades av oss bägge utifrån det som Braun & Clarke 
(2013) kallar för komplett kodning. Med detta menas att koda allt i 
materialet som är relevant till att besvara frågeställningarna först för att 
senare vara mer selektiv och sålla ut koder. Koderna som framställdes var 
både semantiska och latenta. Semantiska koder är tagna ur det som explicit 
sägs i intervjuerna medan latenta är de implicita meningarna som framgår i 
materialet (Braun & Clarke, 2013). Minsta enhet som kodades var 
halvmeningar och då flera koder rymdes inom en mening valdes dessa att 
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kodas separat. Upprepningar kodades var för sig (Schilling, 2006). Efter att 
vi kodat alla intervjuer separat diskuterades varje kod utifrån relevans och 
huruvida den skulle omformuleras eller ej varpå 318 koder sammanställdes.  

3. Kategorisering av koder till teman. Denna fas bestod i att klippa ut varje kod 
och börja sammanställa koder som passade ihop för att potentiellt utgöra 
teman. I samband med denna fas raderades 39 koder då de bedömdes vara 
dubbletter varvid 279 koder återstod och 21 olika teman fastställdes. 

4. Relevanscheck. Detta bestod av två understeg. Det första steget innebar en 
utvärdering av koderna inom varje tema för att bedöma om de var relevanta 
och samstämmiga med övriga koder inom temat. Koder som bedömdes 
olämpliga gallrades ut och de som ansågs säga liknande saker sammanslogs. 
Det andra understeget liknar föregående steg men nu på en mer 
övergripande nivå där både respektive teman och hela den uppbyggda 
tematiska kartan bedömdes utifrån huruvida den reflekterade insamlad data. 
Efter detta steg återstod 102 koder, fyra huvudteman och åtta underteman.  

5. Samband mellan teman. När den tematiska kartan var fastställd och 
bedömdes representativ för insamlad data utvärderas varje tema utifrån vad 
de berättade. Även en genomgång av respektive tema gjordes för att bedöma 
om de var huvudteman eller underteman. I slutändan återstod fyra 
huvudteman och åtta underteman  

 
Forskarreflexivitet 
Den epistemologiska utgångspunkt som låg till grund för studien var att kunskapen 
som framkom under intervjuerna var beroende på den kontext de genomfördes 
inom. Informanten och intervjuaren konstruerade kunskapen tillsammans. 
Intervjuerna var alltså ett samspel och kunskapen intersubjektiv. Därmed har vi sett 
oss själva som ett redskap i datainsamlingen och tolkningen (Kvale & Brinkmann, 
2014). Således har det resultat som framkommit under studien varit beroende av de 
informanter som deltog, vilken kontext de befann sig i och den kunskap som 
konstruerades i samspelet mellan informanten och intervjuaren.  
 
Etiska överväganden 
I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning (2002) har informanterna informerats om studiens 
syfte, sekretess, nyttjande samt gett sitt samtycke. Insamlad data har behandlats 
konfidentiellt och destruerades när arbetet var klart. Informanterna har erbjudits 
möjligheten att granska och godkänna eller neka inkluderande av de citat vi önskat 
införa i den skriftliga rapporten.  
 
Etiska överväganden som berörts under arbetet har främst rört informanternas 
anonymitet. Detta då det ej gått att garantera informanterna total anonymitet 
eftersom rapporten är offentlig och information om att studien nått fler än de som 
deltagit. Detta kan ha påverkat vad som sades i intervjuerna. Innehåll som kunnat 
verka identifierande såsom namn, ålder och tid på arbetsplatsen togs bort vid 
transkriberingen för att försvåra härledande till enskilda informanter.  
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Resultat 
 

Den tematiska databearbetningen resulterade i fyra huvudteman med två 
underteman vardera. I Tabell 2 presenteras hur varje undertema förhåller sig till 
studiens fyra frågeställningar. Alla fyra huvudteman med samhörande underteman 
och exempelcitat redovisas i Tabell 3. I resultatet ges en kort beskrivning av varje 
huvudtema utifrån den information som framkommit under intervjuerna och sedan 
en presentation av respektive undertema som även exemplifieras med utvalda 
intervjucitat. Därefter följer en gemensam analys över de två underteman som 
presenterats under varje huvudtema. Detta utifrån att tematisk metod med fördel 
innefattar analys i resultatdelen (Braun & Clarke, 2013).  

 

 
Tabell 2. Underteman sorterade efter vilka frågeställningar som besvaras. 

Frågeställning   Undertema 

Frågeställning 1: Hur upplever lärarna  Inre faktorer  
att de basala behoven   Yttre faktorer 
tillfredsställs i deras arbete med elevers  Förändringar inom skolan 
problemskapande beteenden?  Hur lärarna påverkats av  

förändringar inom skolan 
 

Frågeställning 2: Hur beskriver  Inre faktorer 
lärarna att deras hantering av elevers Yttre faktorer 
problemskapande beteenden drivs 
av yttre respektive inre motivation? 
 
Frågeställning 3: Vad skulle behövas för Vad önskas?   
att öka lärarnas motivation att hantera  Vad behövs för att få till det? 
elevers problemskapande beteenden?  
 
Frågeställning 4: Hur ser lärarna på  Att känna ansvar 
sitt efter respektive elevens ansvar Att inte känna ansvar 
kring problemskapande beteenden? 
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Tabell 3. Huvudteman med underteman och exempelcitat.  

Huvudtema  Undertema  Exempelcitat 

Drivkraft  Inre faktorer  ”Det är inte ett kall som många tror, att 
läraryrket är ett kall, men nej det är 
bara ett vanligt arbete. Jag trivs 
jättebra med mitt arbete, men det är 
bara ett arbete.” 

 
Yttre faktorer ”[…] jodå absolut, vi pratar om det 

mesta. Så jo det gör vi, och stöttar. Man 
går ut och käkar och sådär.” 

 
Ett yrke i förändring Förändringar inom skolan ”[…] att det är en massa 

pappersarbete som ligger kvar […] en 

massa annat som nya datorsystem 

som kanske inte riktigt funkar sådär 

helt hundra, på grund av att man inte 

behärskar dem själv” 

Hur lärarna påverkas ”Om jag hade mer tid att disponera då 
av förändringar inom skolan  hade jag kunnat utveckla min 

undervisning lite bättre och också ta 
hand om de här eleverna som har 
koncentrationssvårigheter.” 

 

Vems är ansvaret? Att känna ansvar ”Det, det är ju inte eleven som är 

problemet. Det här är ju en klassiker. 

Det är ju liksom den miljön eleven 

vistas i.” 

Att inte känna ansvar ”[…] man får ta att det finns några 
elever som inte, vad ska man säga, dom 
passar inte in i systemet och mitt 
system på undervisning kanske inte är 
samma system som alla andra har, du 
har ju olika ämnen och så. Men man får 
hoppas att det funkar bättre hos de 
flesta andra lärarna då om det inte 
funkar hos mig.” 

 
Att få till det  Vad önskas?   ”[...] det är mycket stressfaktorer på 

grund av att man känner att man inte 
får den tid man behöver till det man 
egentligen ska uträtta, man får inte 
jobba med det centrala.” 

 

Vad gör att det fungerar? ”Jag tycker väl att jag har förståelse för 
den som inte har det så himla lätt i 
skolan liksom, tycker jag faktiskt. Jag 
tycker att jag är, att jag kan vara deras 
ambassadör [...]. Att det oftast blir 
ganska bra om man får lite positiv 
uppmuntran eller en klapp eller grejor 
liksom.” 
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Huvudtema 1: Drivkraft 
Här berörs vilka faktorer som driver informanterna i deras arbete och mer specifikt 
i hanteringen av elevers problemskapande beteenden. Informanterna beskrev även 
vad det är som hjälpt dem att klara av att hantera detta. Huvudtemat består av två 
underteman: inre faktorer och yttre faktorer.  
 

Inre faktorer 
I intervjuerna framkom att informanterna ofta slumpvis blev lärare och att 
läraryrket var betydelsefullt men inte en identitet eller ett kall utan ett, visserligen 
viktigt, men likväl vanligt jobb. Att skilja på jobb och fritid framfördes som viktigt. 
Möjligheten att kunna dela med sig av ens inlärda kunskap, hjälpa eleverna att växa 
och lära dem verktyg att ta med sig till senare skolår framkom som drivande faktorer 
liksom möjligheten att se till att eleverna får en bra skolgång. Med erfarenhet inom 
yrket ansågs även kompetensen inom skolämnena öka. De informanter som kände 
sig kompetenta att hantera problemskapande beteenden upplevde sig motiverade 
att hantera dem. Både för de elever som betedde sig problematiskt och de andra 
eleverna. De som inte kände sig lika motiverade försökte ändå, men mest för de 
andra elevernas skull. 
 

Jag tycker det är, jag har ett roligt jobb liksom. Då får jag ut nån slags, ja. Jag skulle säga att jag 
får ut, jag får liksom jobba med sådana här ämnen som jag är intresserad av liksom. Jag får 
utlopp för det istället för att sitta hemma och läsa om sånt som jag är intresserad av så kan jag 
prata med andra om sånt jag är intresserad av och det tycker jag är kul. (IP 1) 

 
Jag känner mig oerhört motiverad att hantera elever med problemskapande beteenden. Jag 
tycker det är jättespännande för som jag sa, många av de här beteendena skulle man faktiskt, 
skulle man kunna undvika om man bara gjorde vissa små förändringar. Som, ja, klasstorlek kan 
man inte göra nåt åt, men alltså vissa förändringar i klassrummet; utseende, penna och papper 
till elever som är i behov av detta och det är en utmaning och jag tycker det är väldigt 
spännande, absolut. (IP 8)  

 
Yttre faktorer 

Informanterna berättade om en frihet i sitt arbete, lektioner och undervisning men 
även olika grader av frihet att hantera problemskapande beteenden. Under 
lektionstid beskrevs en stor frihet att hantera de situationer som uppstod. Denna 
frihet i hur informanterna kunde påverka sitt arbete beskrevs mycket motiverande. 
En annan faktor som påverkade informanternas motivation var stödet från 
kollegorna; att det var det stödet som gjorde arbetet uthärdligt när det var tufft. 
Särskilt gällande hantering av elevers problemskapande beteenden. Stödet kunde 
handla om att kunna prata ut men även tips på agerande i liknande situationer. Dock 
kunde det vara svårt att få tid till att stödja och få stöd. Många informanter uttryckte 
att det är högt i tak på arbetsplatsen.  
 

Det är ett väldigt flexibelt jobb. Jag får ju styra jättemycket själv av det jag gör varje dag. Jag 
har ju de lektioner jag har men vad jag gör med mina lektioner och hur jag gör det, det är ju till 
stor del upp till mig. Det är ett väldigt fritt yrke på det sättet. (IP 4) 

 
[...] då kan man pusta liksom och det är alltid nån av mina arbetskamrater som har tid eller gör 
sig tid och bara lyssnar medan man pyser liksom, pustar ut, och får bara berätta. Och jag gör ju 
likadant om någon av mina arbetskamrater kommer in och är arg eller ledsen eller bara 
besviken eller nå annat, i nå annat tillstånd. Så släpper man det man har och så stöttar man. 
Tycker synd om en och lite annat. (IP 5) 
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Sammanfattande kommentar 
Informanternas möjlighet att tillämpa sin kompetens i arbetet och frihet att styra 
över hur den användes under lektionerna var framträdande liksom det stöd de 
kunde få genom den kollegiala samhörigheten. Dessa faktorer verkade vara 
betydelsefulla för att informanterna skulle kunna känna sig motiverade i sitt arbete 
och känna sig nöjda med det arbete de utfört. Informanterna föreföll motiverade i 
arbetet men då de uttryckte att läraryrket inte är ett kall och att det var viktigt med 
fritid var det svårt se deras drivkraft som härstammande från en inre motivation. 
Tvärtom försökte informanterna särskilja arbets- och privatliv varför tankar 
väcktes om det gick att vara till fullo inre motiverad till ett yrke. 
 
Huvudtema 2: Ett yrke i förändring 
Detta tema berör de förändringar som skett inom och runt skolan och som 
informanterna uttryckte påverkade deras motivation negativt genom att 
förändringarna begränsade deras möjligheter för frihet, kompetens och möjlighet 
till stöd av kollegor. Huvudtemat består av två underteman, förändringar inom 
skolan och hur lärarna påverkas av förändringar inom skolan. 
 

Förändringar inom skolan  
Somliga elever som förut har gått i grundsärskolan har förflyttats över till den 
vanliga grundskolan vilket ställt högre krav på informanterna samtidigt som 
skolorna beskrevs varit oförberedda på denna förändring. Informanterna uppgav 
att andra skolformer att ta till för de som skolan inte kan hantera saknas. Det 
uttrycktes en stor frustration över detta och en sorg över att skolan inte kommit 
längre i sin utveckling. Yttermera har det skett andra förändringar såsom ökad 
administration, nytt betygssystem samt ytterligare integrering av datorer i 
undervisningen vilket ställt högre krav på informanterna att hinna med, uppdatera 
sig och hänga med i den nya tekniken.  
 

Sen hade jag i förra klassen en kille som hade autism. Och det tyckte jag var svårare, för att jag 
menar han kopplade av. Han stängde av [...] Det tycker jag, det var jobbigt för då är det helt fel 
skolform och det känns som mer eller mindre barnmisshandel att man låter såna vara kvar, så 
det tycker jag, och dom försökte ju komma till andra skolformer men det finns inga. (IP 7) 
 
[…] förut tyckte jag att det var mer, mycket lugnare innan betygssystemen gjordes om. De 
visste att de skulle börja på fabriken som låg bredvid skolan och det gjorde dem också. De fick 
ju jobb efter nian. Då var de inte så jäkla stressade och presterade och var nöjda. (IP 3) 

 
Hur lärarna påverkats av förändringar inom skola  

Informanterna uttryckte att förändringar som skett inom skolan gjort att de upplevt 
en ökad tidsbrist. Detta har lett till att flera inte upplevt sig ha tillräckligt med tid för 
att utveckla och planera undervisningen. Det här upplevs ha minskat deras känsla 
av kompetens inom undervisningsämnena men även deras hantering av elevers 
problemskapande beteenden då de inte haft tid att anpassa undervisningen i önskad 
grad. Detta uttrycks som en faktor som påverkat motivationen negativt. Flera 
informanter uttrycker även att antalet problemskapande elever ökat inom skolan 
och att behovet av tid och kompetens nu varit större än förut för att kunna ta emot 
dessa inom ramen för skolan. Många har upplevt att den ökade tidsbristen gjort att 
det inte funnits tid att prata med sina kollegor utan att de behövt fortsätta 
bearbetandet av elever även på raster.  
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Ja det skulle vara allt det här nya som vi ska göra på datorer. Det tycker jag är ett jädra 

elände. (IP 2) 

[...] det är det vi gör på rasterna, vi jobbar vidare genom att man tar upp en elev och så pratar 
man om dem. Så det sker inte bara på de här olika konferenserna utan man pratar ju väldigt 
mycket elever när man sitter i fikarum och sådär. [...] Väldigt sällan man pratar blomkrukor 
och sådär. Jag tror inte man har inte tid med det. Jag kan ju faktiskt jämföra också förr i tiden, 
att folk pratade mer kring andra saker. Nu är det mycket tajtare. (IP 6)  

 
Sammanfattande kommentar 

Informanterna beskrev en tvådelad bild av skolans utveckling. Å ena sidan beskrev 
de att det har skett förändringar i form av mer elever med problemskapande 
beteenden i klassrummet och mer administration. Å andra sidan uttryckte 
informanterna en frustration över att skolan inte kommit längre i anpassningen för 
elever med särskilda behov. Sammanfattningsvis ser vi att dessa faktorer tycks ha 
påverkat informanternas upplevelse av frihet, kompetens och samhörighet i och 
med att det är svårare att få dessa behov tillfredsställda. Detta tycks ha påverkat 
motivation i arbetet på ett negativt sätt.  
 
Huvudtema 3: Vems är ansvaret? 
Detta tema handlar om informanternas upplevda ansvar för elevers 
problemskapande beteenden. Huvudtemat består av två underteman som handlar 
om vilket ansvar informanterna tagit i hanteringen av elevernas problemskapande 
beteenden och vad de upplevt som orsaken till dess uppkomst.  
 

Att känna ansvar  
Informanter som upplevt ansvar för det problemskapande beteendet poängterade 
att det inte var eleven som var problemet utan att det var vuxenstödet omkring som 
brustit och att det var de vuxna omkring som behövde arbeta. Nätverket omkring 
eleven, lärare och föräldrar uttrycktes behöva fungera och att eleven måste kunna 
känna sig trygg. Lärarens ansvar för att hantera elevers problemskapande 
beteenden betonades av informanterna och beskrevs till viss grad kunna vara 
stimulerande att hantera. Även utformningen av miljön belystes i att små 
förändringar kunde minska problemskapande beteenden. De informanter som 
ansåg att det var deras ansvar att hantera elevers problemskapande beteenden 
tycktes i högre grad uppleva att de kunde hantera dem. Det beskrevs stärkande för 
den egna kompetensen samt för motivationen att känna att de klarade av att hantera 
det.  
 

Många av de här så kallade problemskapande beteendena, skapar, kan jag tycka skolan skapar 
själv, emellanåt. Eh, det är väldigt mycket på elever, vad göra, om man tittar på åtgärdsprogram 
är det ganska intressant för det står ofta vad eleven behöver göra för att det ska bli bättre, vad 
föräldrarna ska göra för att det ska bli bättre för eleven i skolan med dom här 
problemskapande beteendena, allt för att minimera de här problemskapande beteendena. Men 
det är sällan det står något om vad skolan ska göra. (IP 8) 

 
Så kan det visst vara. Men då är det inte bara eleven. Jag måste komma ihåg att säga det. För 
det handlar inte om eleven då utan det handlar absolut mest då om att vuxenstödet runt 
omkring brister, vilket gör att eleven aldrig får landa och det är viktigt att jag får säga det. (IP 
3) 
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Att inte känna ansvar  
Informanter som i mindre grad uppgav sig känna ansvar för elevers problemskapande 
beteenden beskrev sig mer oförstående till varför elever betedde sig som de gjorde 
och kände sig inte särdeles motiverade att hantera dem utan gjorde det mer för att de 
andra eleverna inte skulle lida. Detta tycktes väcka starka känslor såsom besvikelse 
och missnöje över att inte kunna hantera situationerna, maktlöshet gentemot elever 
som uppvisade problemskapande beteende och mindre motivation att hantera dem. 
Detta återkom till viss del även hos informanter som upplevde sig känna ansvar. Det 
uttrycktes då att kompetensen räckte långt men att det fanns elever som inte 
omfattades av den vilket gjorde det svårt att kunna anpassa undervisningen i 
tillräcklig grad.  

 
Jag är inte jättemotiverad att hålla på med det där kan jag säga, man tappar sugen och känner 
att det blir så misslyckat allting känns det som men man gör sina försök att eh, göra situationer 
så bra som möjligt bara för att man vill göra sitt jobb och man har ett ansvar gentemot de här 
andra eleverna som inte stökar. (IP 5) 

 
Vi hade ett sånt här, en arbetsplatsträff där vi diskuterande elever med problemskapande 
beteende och jag tyckte det var fruktansvärt att pedagoger kunde sitta och diskutera om dom 
här eleverna som om de vore monster när de i själva verket är barn som behöver hjälp och 
stöttning i sin skolgång. (IP 8) 

 
Sammanfattande kommentar 

Sammanfattningsvis visade de två undertemana på en skillnad mellan de 
informanter som upplevde ansvar för elevers problemskapande beteenden och de 
som inte gjorde det. De informanter som i större grad kände ansvar för eleverna 
verkade ha mer insikt i sin egen roll i beteendets uppkomst och en större förståelse 
för elevens svårigheter. Dessa informanter tycktes uppleva en större kompetens i 
hanteringen av beteendet, vilket ledde till att de lättare kunde hantera de 
problemskapande beteenden som uppkom. Detta ansvarstagande tycktes samverka 
med informanternas motivation, att de som tog ansvar och kände kompetens även 
upplevde sig i högre grad motiverade. Detta till skillnad mot de som i mindre grad 
såg sin roll i det problemskapande beteendet och hade svårt att förstå varifrån det 
kom och kände sig maktlösa inför det.  
 
Huvudtema 4: Att få till det 
I detta tema beskrev informanterna vad de gjorde som fick hanteringen av elevers 
problemskapande beteenden att fungera samt vad de upplevde sig behöva för att 
underlätta det ytterligare. Huvudtemat består av två underteman: vad önskas och 
vad gör att det fungerar.  
 

Vad önskas?  
Informanterna uttryckte att de önskade mer tid med varje elev för att kunna följa 
upp situationer med problemskapande beteenden. Detta för att kunna anpassa 
undervisningen. Förslag som framkom var halvklass och fler lärare liksom mer 
resurser så att stödinsatserna skulle kunna vara mer omfattande. Även en önskan 
om mindre administrativa arbetsuppgifter. En aspekt med emfas som togs upp av 
informanterna var en stark önskan om fortbildning för att öka lärarnas kompetens 
att hantera elevers problemskapande beteenden. Detta var något som 
informanterna upplevt saknats i både lärarutbildningen och i fortbildningar.  
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Där finns ju inte mer tid och få, sen finns det ju speciallärare, men dom äts till 90 procent upp 
av högstadiet. Därför att niorna måste gå ut med betyg, annars får skolan sämre meritvärde 
och då söker inte folk skolan. Det är liksom sådär och samtidigt så säger all pedagogisk 
forskning att vill man undvika problem då ska man sätta in stödet i de lägre åldrarna, det borde 
alltså vara på lågstadiet där allt stöd skulle ligga. Men så är det inte. (IP 7)  

 
Nämen det är absolut ingen lätt sak med de här eleverna. Det borde fokuseras mera på helt 
enkelt. Och hjälpa eleverna och hjälpa de som är runtomkring, alltså klasserna, att de här 
eleverna skulle få andra lösningar. Jag vet inte, det är inte alla elever som passar i ett klassrum, 
det är bara att konstatera och då kanske man skulle jobba lite mer utefter det. Inte att man ska 
liksom utvisa dem, utan att man ska ordna nånting annat, ordna det bra för dem. (IP 5)  

 
Vad gör att det fungerar?  

Informanterna beskrev att det som gjorde att hanteringen av elevers 
problemskapande beteenden fungerar var främst att skapa en relation till eleven i 
fråga. Detta för att lättare förstå hur eleven bäst skulle bemötas, vilka anpassningar 
som passade och för att relationen i sig underlättade samarbetet. Att skapa en relation 
till eleverna uttrycktes öka deras förståelse för varför eleven betedde sig som hen 
gjorde i vissa situationer liksom deras motivation att göra anpassningar och hjälpa 
eleverna på bästa sätt. Något som även upplevdes vara en viktig bidragande faktor till 
att det fungerande var att bemöta dessa elever lågaffektivt, alltså ett emotionellt lugnt 
bemötande, liksom att i arbetslaget ha ett gemensamt framarbetat bemötande och 
liknande elevsyn.  

 
Jag brukade bli mycket mer uppstressad av att man känner att, att man blir nervös eller 
stressad men jag känner att jag har blivit ganska bra på att behålla lugnet. Jag har märkt att 
det är mycket, mycket bättre om jag är lugn. Så, så då dämpas situationen oftast ner mycket 
snabbare än om jag börjar skrika eller blir arg eller om de märker att jag är stressad. Det bästa 
jag kan göra som lärare är att behålla lugnet. (IP 3) 
 
[...] det blir lite speciellt alltså, de här eleverna som det flyter på för, det är lite synd om dom 
för dom kan man ju ibland missa, men det blir ju så att man får ju ofta en speciell kontakt med 
de så kallade strulpellarna eller dem som har det lite trassligt, och man får kontakt med deras 
föräldrar och man har inte bara ett tillfälle i veckan [...] det blir en annan, en närmare kontakt, 
och ofta i positiv riktning tycker jag. (IP 6) 

 
Sammanfattande kommentar 

I intervjuerna framkom att ökad förståelse och relation gav bättre bemötande vilket 
ledde till att de sedan kunde hantera elevens problemskapande beteenden. Det gav 
även en ökad medvetenhet om när och hur problematiska situationer kunde uppstå 
och därmed en möjlighet att förhindra att det förekom. Motsatt kunde en elev 
upplevas oförutsägbar som när som helst kunde börja stöka. För att ha möjlighet att 
förstå eleverna behövdes det, som informanterna själva uttryckte, mer tid att ägna 
sig åt att anpassa undervisningen till de elever som behövde det och mer 
fortbildning kring hur en kunde gå tillväga. Detta för att stärka kompetensen 
ytterligare och även för att kunna hjälpa de andra eleverna som riskerade att komma 
i kläm när informanterna var fullt upptagna med att få ordning i klassrummet. 
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Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka lärares motivation att hantera elevers 
problemskapande beteenden. Resultatet utmynnade i fyra huvudteman: drivkraft, 
ett yrke i förändring, vems är ansvaret? och att få till det. Sammanfattningsvis visade 
resultatet på att lärares motivation att hantera problemskapande beteenden var 
relaterat till huruvida de basala behoven var tillfredsställda i arbetet med just 
problemskapande beteenden. Yttermera tycks de strukturella förändringarna i 
skolan såsom ökad administration verka negativt på lärarnas motivation då de 
basala behoven inte tillfredsställs. Upplägget i den följande analysdiskussionen 
indelas efter studiens fyra frågeställningar, avslutande diskussion, metodologiska 
överväganden samt framtida forskning.  
 
Frågeställning 1: Hur upplever lärarna att de basala behoven tillfredsställs i deras 
arbete med elevers problemskapande beteenden? 
Av informanternas beskrivningar tolkar vi att de beskriver sig uppleva en tydlig 
koppling mellan kompetens och motivation, vilket styrks av att kompetens enligt 
SDT är nödvändigt för att uppleva motivation (Deci & Ryan, 2000). De informanter 
som upplever sig kompetenta att hantera problemskapande beteenden uttrycker att 
detta gäller de flesta av eleverna men att det finns ett ökande antal elever vars 
problemskapande beteenden är utanför deras eget kompetensområde. Det verkar 
finnas en gräns för hur mycket problemskapande beteenden som är hanterbart i 
klassrummet. Nämligen att måttet rågas utifrån den egna kompetensen att hantera 
dem och att de är mindre motiverade att hantera dem som faller utanför gränsen för 
deras kompetens. Alltså då de inte kan hantera sin omgivning effektivt (White, 
1959). Utifrån informanternas beskrivningar går det att förstå att den ökade 
tidsbrist som uppstått till följd av förändringar såsom ökad administration tycks 
påverka kompetensen negativt. Detta då de inte upplever sig ha tillräckligt med tid 
för att arbeta och sätta sig in i elevers problemskapande beteenden, vilket leder till 
en känsla av att kompetensen brister. 

 
Den autonomi informanterna beskriver är tvåeggad. Å ena sidan finns en stor frihet 
att lägga upp undervisningen, vilket informanterna beskriver som uppskattat och 
motiverande.  Å andra sidan är deras möjlighet att bestämma över sina 
arbetsuppgifter begränsad och mycket tid läggs på annat än själva undervisningen. 
Friheten att hantera elevers problemskapande beteenden verkar i stunden när det 
sker vara stor, att det går att göra vad man tänker är lämpligt. Däremot tycks det 
svårt att hinna göra de anpassningar som kan förefalla lämpliga och önskvärda 
vilket vi tolkar som att de har en stor frihet inom för snävt avgränsade ramar. De 
verkar vara självständiga men inte autonoma i sitt arbete. De kan lägga upp sitt 
arbete men inte påverka sina arbetsuppgifter. Utifrån detta tycks det basala behovet 
autonomi vara i viss mån uppfyllt i hanteringen av problemskapande beteenden 
men inte fullt ut (Ryan & Connell, 1989). 
 
Tidsbristen framstår som en begränsande faktor för samhörigheten. Det finns bra 
stöd att få från kollegor men inte i den omfattning som önskas och detta går ut över 
den sociala samhörigheten på arbetsplatsen (Baumeister & Leary, 1995). Något som 
även betonas är relationen till eleverna, att det är roligt att träffa eleverna och viktigt 
att lära känna dem. Det framställs som grundläggande för förståelsen för eleven och 
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för att förstå hens problemskapande beteenden (Davis, 2003; Klassen et al., 2012). 
Vi förstår det som att relationen till eleverna, särskilt de med problemskapande 
beteenden, går att ses som en del av den samhörighet informanterna upplever och 
även värdesätter (Hagenauer et al., 2015; Klassen et al., 2012).  

 
Utifrån de tre grundläggande behov som Deci & Ryan (2000) menar utgör grunden 
för motivation verkar informanterna vad gäller elevers problemskapande 
beteenden för det mesta gå ihop; de är kompetenta, har frihet att agera och har stöd 
av sina kollegor samt kontakt med eleverna. Dock har de mindre tid för att förbereda 
sina lektioner, klasserna är större och elevers problemskapande beteenden tycks ha 
ökat i frekvens. Därmed är det svårt att hinna anpassa lektionerna som önskat för 
att alla elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen och inte minst få ordning i 
klassrummet. Friheten att lägga upp det egna arbetet tycks således begränsat, inte 
minst vad gäller att anpassa undervisningen till mer krävande elever. En svårighet 
som uppstår när det blir ont om tid att planera undervisningen blir att till fullo 
kunna utnyttja sin fulla kompetens, men även kompetensen att hantera elevers 
problemskapande beteenden. Detta då tidsbrist gör det svårt att hinna med att 
anpassa och även under lektioner hinna med att hantera situationer som uppstår. 
Yttermera blir det svårt att hinna med att stödja och få stöd av kollegor när alla är 
lika upptagna men även till eleverna vilket uppges nödvändigt för att kunna förstå 
och hjälpa dem och förhindra problemskapande beteenden i klassrummet. Således 
finns det frågetecken kring hållbarheten i situationen, särskilt om elevers 
problemskapande beteenden skulle fortsätta att öka i skolan och om lärarna måste 
fortsätta att ägna sin tid åt annat än undervisningen. 
 
Frågeställning 2: Hur beskriver lärarna att deras hantering av elevers 
problemskapande beteenden drivs av yttre respektive inre motivation? 
Angående problemskapande beteenden framgår det av informanternas 
beskrivningar att det finns de som upplever sig mycket motiverade till att hantera 
detta men även de som inte är det. Informanter som inte upplevde sig motiverade 
har i intervjuerna beskrivit sig motiverade i allmänhet till sitt yrke. Detta tolkar vi 
som att en allmän motivation för yrket inte behöver betyda att lärare även känner 
motivation för att hantera elevers problemskapande beteenden utan att 
motivationen är mer bunden till specifika aktiviteter eller beteenden. De som inte 
upplever sig motiverade beskriver att deras kompetens inte räcker till, att de har 
svårt att förstå vart beteendet kommer ifrån och upplever känslor av maktlöshet. Vi 
tolkar det som att beteendet sker utifrån de mer kontrollerade stadierna av yttre 
motivation (Deci & Ryan, 2000) då de upplever sig tvingade att hantera det och inte 
ser det som en del av deras egen identitet eller av ett brinnande intresse. Vi förstår 
det som att en minskad motivation gör det svårt för informanterna att hantera det 
problemskapande beteendet som varje dag dyker upp i klassrummet. Detta då de 
inte upplever sig förstå varifrån beteendet kommer (Hejlskov, 2009).  

 
De informanter som uttrycker sig motiverade att hantera elevers problemskapande 
beteenden framhäver som tidigare nämnt att de basala behoven till viss del är 
tillfredsställda, vilket enligt SDT (Deci & Ryan, 2000) är viktigt för att kunna uppleva 
inre motivation. De upplever det även stimulerande att hantera och tycker att det är 
viktigt, vilket är något som stämmer in på beskrivningen av inre motivation liksom 
att de är motiverade och intresserade av fortbildning kring problemskapande 
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beteenden (Deci & Ryan, 2000; Jansen in de Wal et al., 2014). Faktorer som talar 
emot är hur informanterna talar om vikten av att särskilja arbete och fritid (Struyen 
et al., 2012) och att beteendet för att vara inre motivation ska ske frivilligt utifrån 
eget intresse (Ryan & Deci, 2000). Därför finns en fundering om någonting som är 
en del av ett yrke kan vara inre motiverat då ett arbete alltid är reglerat till en viss 
grad (Gagné & Deci, 2005; Kunz & Pfaff, 2002). De här problemskapande beteendena 
sker varje dag i skolan och vid oförutsägbara situationer. Informanterna känner sig 
visserligen fria i hanteringen men är samtidigt kontrollerade utanför lektionerna. 
Detta går att förstås utifrån vad Ryan & Deci (2000) skriver om att den inre 
motivationen minskar med åldern då kraven från samhället ökar. Därmed är vår 
tolkning att motivation kopplat till ett yrke kan vara motiverat till så pass grad att 
det är en integrerad reglering inom det SDT benämner som yttre motivation (Deci 
& Ryan, 2000) men att det inte finns tillräckligt med frihet i viljan att utföra 
aktiviteten att det kan räknas som inre motivation. 
 
Frågeställning 3: Vad anser lärarna skulle behövas för att öka deras motivation att 
hantera elevers problemskapande beteenden? 
Det råder idag en brist på utbildade lärare i ett flertal kategorier och i förlängningen 
en risk för brist på utbildade lärare inom alla grundskolans åldrar (SCB, 2014). 
Utifrån de fynd som hittills presenterats upplever informanterna en del brister i 
läraryrket som skulle kunna orsaka lägre motivation att fortsätta, eller för den delen 
börja arbeta som lärare. Det är ett krävande arbete och mängden krävande elever 
tycks, som framkommit under intervjuerna, ha ökat. Under intervjuerna har 
önskemål om vad som skulle kunna öka motivationen att hantera just elevers 
problemskapande beteenden framförts. Fortbildning och tid är två exempel på 
sådana önskemål. Det första önskemålet, fortbildning, går att direkt koppla till det 
grundläggande behovet kompetens. Alltså att informanterna önskar lära sig mer om 
hur de kan agera i situationer med problemskapande beteenden liksom hur de kan 
förhindras (Deci & Ryan, 2000; Jansen in de Wal et al., 2014). Det andra önskemålet, 
tid, går utifrån SDT att tolka som om den skulle kunna ge ökad samhörighet med 
kollegor och elever, större möjlighet att prioritera sitt arbete, och därigenom mer 
autonomi, samt ökad nyttjandegrad av kompetensen (Deci & Ryan, 2000). Här 
framställs mer resurser såsom ökade stödinsatser, fler lärare i klassrummet och 
undervisning i halvklass som åtgärder vilka skulle kunna ge mer tid åt varje elev och 
underlättnad i arbetssituationen (Klassen et al., 2012). Även en minskad 
administrativ börda önskas. Med mer resurser och mindre administration skulle 
lärarna kunna få mer tid att rikta mot själva undervisningen snarare än att reda ut 
kaos i klassrummet. Genom detta skulle lärarna, och skolan, kunna få till det som är 
dem ålagt; en undervisning som möter varje elev. 
 
Frågeställning 4: Hur ser lärarna på sitt eget respektive elevens ansvar kring 
problemskapande beteenden? 
I de beskrivningar som framkommer under intervjuerna tycks det finnas en 
variation i hur informanterna ser på sitt respektive elevens ansvar för 
problemskapande beteenden. Å ena sidan framkommer att det finns informanter 
som ser det som elevens ansvar och känner sig maktlösa inför beteendet. Å andra 
sidan finns det informanter som anser att det är miljön snarare än eleven som är 
problematisk. Att miljön ställer krav som eleven inte fungerar inom och att eleverna 
skulle uppföra sig om de kunnat (Greene, 2011). Vi ser detta som att de informanter 
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som upplever ett större ansvar uttrycker att de tar sig tid att lära känna eleven i 
fråga för att bättre kunna anpassa undervisningen så att det fungerar (Klassen et al., 
2012). Detta kan ses som att informanten då har en större förståelse för varifrån 
beteendet kommer ifrån och vad som behövs göra (Hejlskov, 2009). Detta i sig tolkar 
vi som att informantens kompetens för att hantera elevens problemskapande 
beteende ökar och ju större ansvar de själva tar för beteenden ju större motivation 
uppfattar vi att de upplever för att arbeta med det (Hejlskov, 2009). Vår tolkning är 
därmed att den upplevda kompetensen för att hantera elevers problemskapande 
beteenden sammanfaller med informanternas motivation men även graden av 
upplevt ansvar. I intervjuerna framkom att informanter som känner mindre ansvar 
även känner sig maktlösa inför elevers problemskapande beteenden vilket går att 
förstå utifrån vad Hejlskov (2009) skriver om att den som har svårt att förstå 
varifrån beteendet kommer ifrån ofta känner sig hjälplös inför hanteringen av det. 

 
Ashton (1984) skriver om att lärare som är mer motiverade även tar ett större 
ansvar för elevernas utveckling och att detta gör att de enklare kan hantera stök och 
frustrationer i klassrummet. Vi tolkar det som att de informanter som är motiverade 
även är medvetna om sin egen och miljöns påverkan på problemskapande beteende 
och därmed även känner en större möjlighet att förändra det. Därmed blir det för 
informanterna troligtvis mer förutsägbart i vilka situationer elevers 
problemskapande beteende kan uppstå och detta skulle kunna skapa en större 
känsla av upplevd kompetens för att faktiskt ha möjlighet att göra något åt det.  

 
Fortsättningsvis förstår vi det som att det ansvar som framkommer i 
informanternas berättelser går att förstå utifrån det SDT beskriver som lokus av 
kausalitet (Deci & Ryan, 2000). Att de som beskriver sig ta ett större ansvar även ser 
sin egen påverkan på elevens problemskapande beteenden och att det då blir lättare 
att se sitt eget beteende som i större grad internt styrt och inte som något påtvingat. 
Detta är enligt SDT (Deci & Ryan, 2000) förknippat med den mer autonoma formen 
av motivation, vilket leder till mer positiva konsekvenser och ökar sannolikheten att 
individen känner sig motiverad att fortsätta med beteendet. Detta förstår vi som en 
förklaring till varför de informanter som ser sitt eget ansvar även förstår varför 
beteendet uppstår och känner större motivation för att hantera det.  
 
Avslutande diskussion 
Sammanfattningsvis visar resultaten på att flertalet informanter upplever sig 
motiverade till sitt arbete i allmänhet och även till att hantera elevers 
problemskapande beteenden. Dock tolkar vi resultaten som att det inte räcker med 
att de basala behoven är tillfredsställda till arbetet i allmänhet för att informanten 
ska uppleva sig motiverad att hantera elevers problemskapande beteenden. 
Informanterna tycks alltså behöva uppleva kompetens, autonomi och samhörighet i 
arbetet med problemskapande beteenden för att uppleva sig motiverade (Deci & 
Ryan, 2000). Utifrån detta går det att se motivationen till att hantera elevers 
problemskapande beteenden som åtskilt från själva motivationen att undervisa. 
Ansvar lyfts i diskussionen även fram som en sammanhängande faktor med 
kompetens och den verkar även vara viktig för motivationen. Problematiken som 
har visat sig angående informanternas motivation är de samhällsförändringar som 
informanterna beskriver direkt inverkar på skolan såsom det nya betygssystemet, 
den tekniska utvecklingen, det ökade antalet elever i klasserna med 



20 
 

problemskapande beteenden och de ökade kraven på administration. Detta 
samtidigt som informanterna uttrycker en missnöjdhet över att skolan inte har 
kommit längre i anpassningen till eleverna. 

 
Med detta ser vi en tvådelad bild av skolan; en skola i förändring och en skola som 
har stått stilla. Med hänsyn till de förändringar som tidigare beskrivits ha påverkat 
skolan i form av att de basala behoven tycks hindras är vår tolkning att 
informanternas motivation troligtvis kommer att minska i form av att dessa även i 
fortsättningen kommer att vara otillfredsställda. Därmed finns en risk för att 
informanternas motivation alltmer kommer att hamna i det som är de mer 
kontrollerade formerna av yttre motivation (Deci & Ryan, 2000). Detta innebär att 
de, i enlighet med SDT (Deci & Ryan, 2000) riskerar att få det än svårare att hantera 
de ökade kraven som nu ställs på att kunna hantera problemskapande beteenden 
nu när dessa beteenden tycks bli allt mer förekommande.  

 
Att lyckas nå fram även till elever som uppvisar problemskapande beteenden är av 
största vikt för att de ska nå målen och kunna ta sig vidare i skolsystemet och 
förhoppningsvis kunna vända PISA-resultaten (OECD, 2015; Skolverket, 2013a) 
Särskilt viktigt är då att läraren är motiverad då forskning visat att läraren har en 
god möjlighet att påverka motivation och vilja till att lära hos sina elever genom att 
stimulera och utmana dem på gränsen till deras förmåga (Elstad et al., 2012; 
Ntoumanis, 2005; Reeve et al., 2004). För att kunna göra detta behövs lärare som är 
motiverade att nå fram även till elever som uppvisar problemskapande beteenden i 
klassrummet, liksom förutsättningar för att motivationen ska kunna blomstra. Alltså 
att lärarna känner och har möjlighet att utnyttja sin kompetens, är fria att påverka 
och lägga upp sitt arbete samt känner en samhörighet med sina elever och även kan 
få och ge stöd till sina kollegor.  
 
Metodologiska överväganden 

Den intersubjektiva reliabiliteten för rapporten kan ha påverkats då varje intervju 
transkriberades av den som intervjuade (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta hade 
kunnat förbättras genom att vi båda transkriberade alla intervjuer och sedan 
jämförde på vilka sätt transkriberingarna skiljde sig åt (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 
Någonting som även kan ha påverkats är den kommunikativa validiteten (Kvale & 
Brinkmann, 2014) då vi varken genomförde en deltagarvalidering eller en kollegial 
validering (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi hade kunnat låta informanterna läsa 
resultatet och sedan föra en diskussion med dem och höra deras tolkningar av vad 
som framkommit. Något som dock kan ha ökat studiens validitet är användningen 
av två intervjumetoder, både semistrukturerade intervjufrågor och det kognitiva 
intervjuinslaget. Vi bedömde att deras situationsbeskrivningar överlag låg i linje 
med hur informanterna besvarade de semistrukturerade intervjufrågorna.  
 
En potentiell svaghet med studien var urvalet. Rekryteringen av lärare visade sig 
vara svårare än väntat då ett flertal lärare uppgav att de hade alldeles för mycket att 
göra för att ställa upp. Därmed väcktes tanken hos oss att de lärare som ställde upp 
måhända var de som upplever sig mindre stressade. Även att de informanter som 
valde att ställa upp troligtvis i högre grad upplevde sig kompetenta att hantera 
elevers problemskapande beteenden samtidigt som lärare som upplever stora 
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svårigheter med att hantera problemskapande beteenden ogärna vill prata öppet 
om det och då inte ville ställa upp. Möjligen kan även en form av social önskvärdhet 
ha spelat in i att de som känner att det är svårt att hantera inte heller känner sig så 
motiverade att prata om det öppet. Strävan med arbetet har varit att undersöka 
några lärares upplevelser snarare än att kunna dra generella slutsatser om hela 
lärarkåren. Detta genom kvalitativ metod och med ett så pass stort urval som vi 
bedömt genomförbart.  
 
Denna studie har haft SDT som ramverk utefter vilken hela upplägget utformats då 
meningen har varit att applicera just SDT på detta område. Denna applicering, 
liksom förförståelsen för det undersökta fenomenet, kan ha gjort att vi missat 
alternativa tolkningssätt. Det är därmed möjligt att vissa delar eller till och med 
arbetet i sin helhet med hjälp av en annan teori skulle kunna tolkas på ett 
annorlunda sätt. En annan författare hade kunnat lägga fokus på sättet som 
informanterna talade om sina elever eller kunnat tolka informanternas utsagor 
annorlunda, vilket kunnat underbygga andra teman eller förslag om vidare åtgärder. 
En styrka i vår metod är dock att vi omarbetat tematiseringen under steg 4 i 
analysen för att undersöka just alternativa tolkningssätt (Braun & Clarke, 2013). 
Avsikten har dock varit att applicera SDT på just detta undersökningsområde varför 
vi tänker att de svar informanterna gav redan från första början påverkats av vår 
valda teori.  
 
En potentiellt intressant aspekt som inte togs med i denna studie hade varit att 
undersöka ledningens inflytande på informanternas motivation. Detta hade kunnat 
göras utifrån exempelvis servant leadership (van Dierendonck, 2011) eller 
transformellt ledarskap (Northouse, 2006), vilka poängterar ledarens förmåga att 
skapa motivation hos sina följare. Det hade kunnat berika och möjligen komplettera 
SDT genom att informanternas motivation hade studerats från två olika håll och med 
olika glasögon.  
 
Framtida forskning 
Detta är ett ämne som är i tiden med skolförändringar, betygssystem som förändras 
titt som tätt och skolor där lärare mår sämre. Kraven på lärare ökar samtidigt som 
lärarbristen i Sverige ökar (Arvidsson et al., 2013; Lärarnas Riksförbund, 2013; SCB, 
2014). Framtida studier skulle kunna fortsätta detta arbete genom att kvantitativt 
undersöka lärares motivation att hantera elevers problemskapande beteenden för 
att undersöka de tendenser till samband som syntes i denna studie. Vidare skulle 
framtida studier kunna undersöka potentiella förändringsåtgärder i skolan som 
skulle kunna underlätta lärarnas situation. Ett undersökningsområde som skulle 
vara intressant att undersöka vidare är om de lärare som känner ansvar och är inre 
motiverade mer framgångsrikt kan hantera elevers problemskapande beteenden.  
 
Författarnas tack 
Vi vill tacka Kristina för handledning, Hanna & Linnea för genomläsning, vårt 
fikasällskap tillika genomläsare Jonna & Anna samt vår honorära gruppmedlem 
David.  
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Bilaga 1 

Hej! 
Vi är två psykologstudenter, Simon & Malini som nyligen påbörjat vår tionde och 
sista termin vilket för oss innebär att vi ska skriva vår examensuppsats. Vi 
genomförde våra praktikperioder på olika elevhälsor och har planer på att fortsätta 
i det spåret efter examen. Därför är vår avsikt att i vårt examensarbete bredda vår 
kunskap kring skolan. Syftet med arbetet är att undersöka elevers problemskapande 
beteenden ur ett lärarperspektiv. För att besvara detta syfte har vi tänkt använda 
oss av intervjuer som kommer att spelas in. 
 
Medverkan i intervjuer sker på anonym basis och det som sägs kommer att avkodas. 
Vi kommer att göra allt vi kan för att det som ni säger inte ska gå att spåra tillbaka 
er. Dock går det inte att garantera 100 % anonymitet. Allt intervjumaterial kommer 
efter arbetet att raderas och endast avkodade citat i själva rapporten kommer då att 
kvarstå. 
 
Vår strävan är att vara flexibla och i möjligaste mån tillmötesgå era egna önskemål 
kring tid och plats för att underlätta ert deltagande. Uppskattad längd på 
intervjuerna är 45-60 minuter och vi hoppas kunna börja med de första intervjuerna 
kring månadsskiftet september/oktober. I den mån det skulle komma in fler 
intresseanmälningar än vi kan genomföra kommer ett urval att ske i syfte att få en 
blandad grupp med intervjupersoner. Vi har tyvärr ingen möjlighet att erbjuda 
ersättning för ert deltagande.   
 
Vid intresse får ni givetvis gärna ta del av det färdiga arbetet 
 
För att anmäla intresse eller ställa frågor kring examensarbetet får ni mer än gärna 
kontakta oss på antingen *** eller ***.  
 
Vid anmälan önskar vi att ni uppger kontaktuppgifter, kön, yrkesår som lärare samt 
vilka ämnen och årskurser ni undervisar. 
 

Med vänliga hälsningar 
Simon Hwang Bursjö & Malini Linder 
T10, psykologprogrammet 
Umeå universitet 
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Bilaga 2 

INTERVJUGUIDE 
Börja med att 

 Tacka för deltagande 

 Berätta tidsram, inspelning etc. Att inspelningen kommer raderas.   
 Att de får gå/avbryta osv. 
 Fråga om de har frågor 

 Berätta om syftet för studien: att undersöka elevers problemskapande beteenden 
utifrån ett lärarperspektiv. 

Vad är problemskapande beteenden för dig? 
 Vår definition av problemskapande beteenden är till exempel beteenden som 

hindrar undervisningen såsom koncentrationssvårigheter, stökig och att personen 
ofta stör sig själv och andra omkring. Det kan även vara utagerande beteenden mot 
andra, både fysiskt och verbalt eller sådant som våld och stöld. 

 Hur ser du på det här? 

 Håller du med? (Försöka få någorlunda gemensam bild, om inte så åtminstone 
förklara vår) 

Ingångsfrågor 
 Jag tänkte börja med att fråga lite om din lärarbakgrund: 
 Varför blev du lärare? 

 Hur länge har du jobbat? 

 Vad driver dig i ditt arbete idag? 

 Har det förändrats från när du började? 

o Har din motivation till att arbeta som lärare varit samma eller har den 
förändrats? 

 Förutom den rena undervisningen, vad ingår i dina arbetsuppgifter (t.ex. 
lärarlagschef)? Ämnesansvarig? men även planering, lektioner osv, hur mkt av 
varje?) 

Kognitivt intervjuinslag  
 Som vi sa tidigare så vill vi undersöka elevers problemskapande beteenden ur ett 

lärarperspektiv. Skulle du kunna beskriva en typisk situation som hände nyligen där 
du upplevde att en elev visade upp problemskapande beteenden och som du tyckte 
var svår att hantera? 

 Vad hände i situationen? 

 Vilka var närvarande? 

 Vad gjorde eleven? 

 Hur reagerade resten av klassen? 

 Vad gjorde du? 

 Vad tänkte du när det här hände? 

 Vad väckte det här för känslor hos dig? 

 Hur avslutades situationen?         

 Hur kommer det sig att det blir på detta sätt? 

 Vad kan situationer som denna bero på? 

o Blir det alltid så här eller finns det undantag? 

o I så fall vad är skillnaderna mellan situationerna? 

 Hur påverkas du av sådana här situationer? 

Huvudområden 
1. Yttre/inre motivation som drivkraft till hantering av PB 

a. Hantering av problemskapande beteenden? 
i. Hur motiverad känner du dig att, som lärare, hantera elevers 
problemskapande beteenden? (Ingår i yrket eller något som läraren tvingas 
göra men som någon annan borde ta ansvar för, ex föräldrarna). 
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ii. Hur känner du kring ansvaret att hantera elevers problemskapande 
beteenden? 

b. När det är dags för en ny skolvecka, hur känns det för dig? Tanke/kropp/känsla? 
 
2. Basala behov (Jag kommer fortsätta fråga mer om problemskapande beteenden. 
Först kommer jag att fråga allmänt kring ditt arbete och sedan mer specifikt om 
problemskapande beteenden).  
a. Kompetens 

1. Hur betydelsefullt är ditt arbete för dig? 

2. Hur kompetent känner du dig i ditt arbete? 

3. Finns det arbetsuppgifter som du inte anser dig ha kompetens att utföra 
men likväl behöver göra? (t ex administration kanske?) 

4. Hur kompetent känner du dig inför hantering av elevers problemskapande 
beteenden? 

b. Autonomi 
1. Hur mycket frihet har du för att ta egna beslut angående ditt 

arbete/undervisningen? (vart går gränsen?)  
2. Händer det att du känner dig tvingad att göra någonting som du inte 

vill? 

3. Angående elever som uppvisar problemskapande beteenden, hur 
känner du att du har frihet att ta egna beslut kring hanteringen av 
detta? (typ kan du ta egna initiativ för att hjälpa dig i arbetet med 
elever som uppvisar problemskapande beteenden?) 

4. Är du nöjd med hur det ser ut i nuläget kring hur det fungerar i 
klassrummet med att hantera elevers problemskapande beteenden? 
(Är det något du skulle önska annorlunda?) 

c. Samhörighet 
1. Hur trivs du med dina arbetskamrater? 

2. Går det att få stöd från dina arbetskamrater? Gäller det “allt” 
(socialt/yrkesmässigt)? 

3. Hur ser (o)tillgång till stöd från arbetskamrater ut kring 
elevers problemskapande beteenden? 

4. Erfarenhetsutbyten? Hur gör andra? 
 

3. OM EJ TIDIGARE BESVARAT: 
a. Intresse/njutning? 

Hur väl trivs du med ditt arbete? Vad för känslor har du inför 
ditt yrke? 

b. Kompetens? 
Jämfört med andra, hur tycker du att du klarar av 
läraryrket/problemskapande beteenden? 

c. Ansträngning/viktighet? (Hur betydelsefullt är det för mig och hur mycket ansträngning 
vill jag lägga ner?) 

Hur mycket ansträngning lägger du ner på ditt arbete? Hur 
viktigt är det för dig att prestera bra? 

d. Press/ångest/stress? 
Innebär ditt arbete några negativa konsekvenser (hälsan)? 

e. Frivillighet/tvång (till vilken grad påtvingat från yttre?) 
Känner du att du har utrymme för att göra egna val i ditt arbete? 

Händer det att du känner dig tvingad att göra någonting som du 
inte vill? 

f. Värde/användbarhet? 
Vad får du ut av arbetet? 

g. Relaterande (samhörighet/trivsel med kollegor) 
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Hur trivs du med dina arbetskamrater? 

4. Vad saknas (ENLIGT LÄRARNA) för att motivera lärarna? 
a. Vad skulle kunna hjälpa dig för att bli mer motiverad att hantera elevers 
problemskapande beteenden?   

Vad skulle du själv kunna göra? 

Vad skulle du behöva från omgivningen? 
T ex ledningen/arbetskamrater 

5. Finns det något som du tycker att vi har glömt att fråga om eller som du tycker är 
viktigt att vi får veta? 
 
Info efteråt? 

 Vill du kontrollera citat? 

 Vid frågor kontakta oss. 
 Tacka för deltagandet! 

 


