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Sammanfattning  

Syfte och frågeställningar  

Studien syftar till att öka förståelsen för elevers verbala störande beteenden i förhållande till 

kön och relativ ålder.  

- Hur ser fördelningen av undervisnings- respektive ickeundervisningsrelaterade verbala 

störande beteenden ut mellan pojkar och flickor samt elever födda första respektive 

sista kvartalet? 

- Hur påverkas pojkars och flickors undervisnings- respektive 

ickeundervisningsrelaterade verbala störande beteenden av relativ ålder?  

Metod 

Metoden för studien är observation och totalt genomfördes 21 observationer i två klasser i 

årskurs 2. Ett observationsschema som utgick från klassrummets möblering användes där fyra 

typer av verbala störande beteenden registrerades. Dessa ingår i två huvudgrupper: 

undervisningsrelaterade verbala störande beteenden och ickeundervisningsrelaterade verbala 

störande beteenden. Observatörerna hade olika placeringar i klassrummet för att säkerställa 

att elevers verbala störande beteenden registrerades i så stor utsträckning som möjligt.  

Resultat 

Pojkar registrerades som störande i större utsträckning än flickor. Ingen markant skillnad syns 

gällande i vilken utsträckning elever födda kvartal ett respektive fyra registrerades som 

störande. Däremot finns skillnader inom könsgrupperna då de undersökts kvartalsmässigt. 

Flickornas resultat följer ett tydligt mönster, där flickor födda kvartal ett störde i mindre 

utsträckning i båda kategorierna samt gällande totala antalet registreringar än flickor födda 

kvartal fyra. Pojkarnas resultat följer samma mönster gällande det totala antalet registreringar 

samt ickeundervisningsrelaterade verbala störande beteenden, dock inte lika tydligt. Inom 

kategorin undervisningsrelaterade verbala störande beteenden registrerades pojkar födda 

kvartal ett som störande i större utsträckning än pojkar födda kvartal fyra.  

Slutsats 

Studien har bidragit till ökad förståelse om elevers verbala störande beteenden, då kopplingar 

till Hirdmans genusteori och Piagets kognitiva utvecklingsteori har gjorts. Vi tror att könets 

koppling till arv och miljö påverkar i vilket stadium elever befinner sig i en viss ålder.   
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 

Man kan fråga sig vem som stör ordningen i klassrummet. Är det Sixten eller Stina? Eller är 

det Sixten som fyller åtta år vid Lucia eller Stina som fyllde åtta år redan innan sportlovet?  

Forskning har vid upprepade tillfällen visat att pojkar stör ordningen i klassrummet i större 

utsträckning än flickor. Får det oss att acceptera faktum och glömma bort att söka andra 

förklaringar till störande beteenden? Det är förvånansvärt att forskare inte har undersökt 

effekterna av relativ ålder i koppling till störande beteenden när det haft betydelse på flera 

andra områden. Av denna anledning har vi valt att inte endast undersöka könsperspektivet i 

koppling till genusteorier, utan även elevers relativa ålder i koppling till deras verbala 

störande beteenden.  

 

Finns det klassrum där ordningen upprätthålls under hela lektionen? De klassrumssituationer 

som vi kommit i kontakt med under lärarutbildningen talar för att det skulle vara en utopi. Det 

tycks alltid vara någon eller några som stör ordningen. Forskning inom området bekräftar 

detta, då den sedan sent 70-tal fram till idag visar att lärare och elever arbetar i en ”störande 

miljö” och att pojkar är de som stör ordningen i störst utsträckning (Samuelsson 2008, s. 183; 

Einarsson 2003, s. 12). Hur skulle vi hitta en ny vinkling på ämnet? Varför är det intressant att 

genomföra ännu en studie inom området?  

 

Vi har intresserat oss för hur relativ ålder inverkar på elevers störande beteenden. 

Könsaspekten har vi tagit med trots att resultatet, baserat på tidigare forskning, kan tänkas 

förutsägas. Vår ambition ligger i att inte undersöka dessa två variabler separat, utan att 

undersöka hur relativ ålder inom gruppen flickor respektive pojkar inverkar på deras störande 

beteenden. Om vårt resultat visar att pojkar stör i större utsträcknings än flickor, kan det 

förklaras med hjälp av relativ ålder och kan resultatet appliceras på Piagets kognitiva 

utvecklingsteori? Eller beror det på pojkars och flickors olika bemötanden och uppfostran och 

kan en klassrumssituation förklaras med hjälp av genusteorier?  
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1.2 Forskningsläge samt teoretiska utgångspunkter 

1.2.1 Existerande forskning gällande störande beteenden  

Flera forskare, bland annat Granström och Einarsson (1998, s. 4) har undersökt vad som anses 

vara störande beteenden. De resultat som presenteras – allt från prat till att stöka med bänken 

till att inte passa tiden – har slagits samman för att finna en slags kontenta av vad som stör i 

klassrum. Den lyder så: ”elevbeteenden som innebär att lärarens traditionella roll som 

utlärare, undervisare och kunskapsförmedlare blir attackerad när eleverna sysslar med andra 

saker än det lärarna anvisat. Detta sker när eleverna inte lever upp till en traditionell 

elevroll, som innebär att de är uppmärksamma, lydiga, lyssnar, antecknar och tränar på de 

moment som läraren själv eller tillsammans med eleverna planerat” (Granström & Einarsson 

1998, s. 4). På samma sätt placerar Samuelsson (2008, s. 36) allt slags störande beteende inom 

ramen för ”det som på ett eller annat sätt avviker från skolans och/eller lärares förväntningar 

kring ett riktigt, normalt, eller adekvat uppträdande på lektionerna i klassrummet.” 

Prat är det som i störst utsträckning stör ordningen i klassrummet (Samuelsson 2008, s. 140; 

Houghton, Wheldall & Merret 1988, s. 309; Granström & Einarsson 1998, s. 3). Till exempel 

visar Samuelsson (2008, s. 140) att prat (som utgjorde ett av tio störande beteenden) noterades 

hela 124 gånger av totalt 537 registrerade tillfällen. Två aspekter av prat lyfts fram, vilka är 

svara/prata rakt ut, utan att förmå vänta på att bli tilldelad ordet, samt felaktiga uttalanden 

eller så kallade ovidkommande samtal riktade mot enskild person eller grupp (Samuelsson 

2008, s. 144f; Granström & Einarsson 1998, s. 3). De två aspekterna utgör grunden för vår 

studie, vilken fokuserar på verbala störande beteenden. 

1.2.2 Hirdmans genusteori 

Det finns två synsätt på kön. Det ena är det biologiska könet och det andra det kulturellt 

skapade könet. I vår studie har vi valt att fokusera på det kulturellt skapade könet och  

vi riktar vår uppmärksamhet mot Hirdmans genussystem och dess logiker. Detta eftersom de 

bland annat bygger på isärhållandet av manligt och kvinnligt, men också för att de fokuserar 

på de förväntningar som finns på flickor respektive pojkar. Först ska klargöras att begreppen 

kön och genus skiljer sig åt. Ordet kön syftar ofta till det biologiska könet, medan genus 

handlar om det socialt och kulturellt skapade könet (Hirdman 2007, s. 210). Hirdman 

diskuterar att alla människor ingår i ett genussystem. Detta system upprätthålls dels genom 

isärhållandet, en dikotomi som innebär att könen inte bör blandas, och dels genom hierarkin, 

vilket betyder att mannen är norm, det vill säga utgör det normala och allmängiltiga. Hirdman 
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menar att mannens dominerande position gör att hans kön blir normen i samhället och att till 

exempel samhällets sysslor kommer att få en legitimerad könstillhörighet – så kallat mans- 

respektive kvinnogöra (Hirdman 2007, s. 213ff).  

 

Vidare skriver Hirdman att i varje samhälle och tid ingår ett genuskontrakt. Kontraktet är inte, 

som man kan tro, något män och kvinnor förbinder sig till att följa, utan snarare en tyst 

överenskommelse som förs vidare mellan generationerna. Kontraktet innehåller de 

allmängiltiga föreställningar som finns om de båda könen samt hur relationen mellan dem bör 

vara. Hirdman skriver att det handlar om mycket konkreta föreställningar som existerar i 

samhället, till exempel föreställningar om språket – hur man ska prata och vilka ord man får 

använda, om kärlek – vem som förför vem, samt i arbetet – vilka redskap som tillhör vem etc. 

När samhället förändras, ändrar sig kontraktet också, det vill säga att det hela tiden bygger på 

rådande föreställningar. (Hirdman 2007, s. 217f) Det går att bryta mot kontraktet, vilket 

innebär att man inte levt upp till de ”förväntningar” som finns på respektive kön, och ju 

starkare isärhållandet i ett visst samhälle och en viss tid är, desto större är chansen att väcka 

motstånd med avvikande beteende. Detta betyder att om en flicka beter sig mer som en pojke 

och om en pojke beter sig mer som en flicka, kommer de båda att betraktas som avvikande. 

(Hirdman 2007, s. 226) 

 

Så till frågan om det överhuvudtaget går att koppla klassrumssituationen till något så 

övergripande och generellt som genussystemet och genuskontraktet. Franck (2007, s. 110) 

utgår ifrån Hirdmans genussystem, men väljer att kalla det könsmaktsordningen, eftersom 

maktaspekten samt sambandet mellan makt och kön blir tydligare. I sin diskussion kring 

skillnaden mellan könen i skolan fokuserar han på prestation och betyg, men knyter an till 

pojkars tendens att vara problematiska (Franck 2007, s. 115).  

 

Det övergripande resonemanget går ut på att pojkar var de som tidigare var privilegierade i 

utbildningen och dominerade prestationsmässigt, men att flickor nu är de med bäst betyg och 

som bäst lever upp till skolans krav. En förklaring som presenteras ser utvecklingen inom 

skola och utbildning som en konsekvens av den rådande könsmaktsordningen, vilket bland 

annat beskrivs med följande exempel: ”På samma sätt som man kan uppfatta att våldsamma 

män egentligen inte är avvikare från maskulinitetsnormerna utan snarare är hyperanpassade, 

kan man säga samma sak om pojkars bild av skolan och utbildningen. De anpassar sig i allra 

högsta grad till den bild av utbildningssystemet som finns idag, nämligen att detta inte är en 
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arena där maskulinitet uttrycks.” (Franck 2007, s. 115ff) Franck för också en diskussion som 

ifrågasätter könsmaktsordningens föränderlighet utifrån Hirdmans teori om att genussystemet 

speglas av samhälle och tid. Han skriver att män eventuellt inte har något uttalat intresse av att 

förändra sina könsmönster eftersom de hittills inneburit en privilegierad ställning. Därför är 

dagens bilder av maskulinitet synbart traditionella – och kanske inte i linje med skolans och 

samhällets krav i världen. (Franck 2007, s. 117f)  

1.2.3 Existerande forskning gällande könsskillnader 

Forskningsresultat på området har varit stabila över tid, då flertalet undersökningar sedan 70-

talet visar liknande resultat i frågan (Einarsson 2003, s. 12). Även om graden av pojkars 

dominans varierar studier emellan, är det övergripande resultatet att pojkar dominerar 

klassrumsinteraktionen, både när det kommer till kontakter med läraren i allmänt samt när det 

gäller störande beteende (Samuelsson 2008, s. 183; Einarsson 2003, s. 158; Croll 1985, s. 

223; Öhrn 1990, s. 83; Houghton, Wheldall & Merret 1988, s. 308). I de sällsynta fall där 

flickorna dominerar klassrumsinteraktionen, kopplas resultatet till undervisningsämne och då 

företrädesvis samhällsorienterade ämnen eller språk, men även där innefattas kontakter 

tillrättavisningar av störande beteenden riktade mot flickor. Dessutom påvisas att könsrollerna 

inom klassen i dessa fall inte var lika tydliga och att det skulle leda till att flickorna fick en 

ökad chans att dominera (Öhrn 1990, s. 93 ff.).  

Samuelssons resultat (2008, s. 177) visar att pojkar registrerades som störande hela 246 

gånger under observationsperioden, medan flickor registrerades som störande 119 gånger. 

Einarsson (2003, s. 70f) mäter interaktionen i kommunikationer per minut. Resultaten visar att 

pojkar i lågstadiet hade 0,1 kommunikationer per minut, medan flickor i samma stadium hade 

0,08 kommunikationer per minut. Ungefär samma förhållanden gäller undersökningar även på 

mellan- och högstadiet. Att det är pojkar som har flest kontakter med läraren presenteras även 

av Croll som, i likhet med Einarsson, menar att skillnaden i interaktion hos pojkar och flickor 

inte är så dramatisk som många vill påstå. Croll (1985, s. 221) presenterar att i genomsnitt 

spenderade pojkar 3 procent av sin lektionstid till att interagera med läraren, medan flickor 

ägnade 2,6 procent av sin lektionstid till detsamma. I Houghton, Wheldall och Merrets studie 

(1988, s. 309) bestod en klass i snitt av 21,1 elever. 4,1 av dessa ansågs vara ”störande 

elever”, varav 2,7 var pojkar. I tillägg poängteras i studien att pojkar upplevs som mest 

störande oberoende ämne, årskurs och lärares kön. Att variablerna gör någon skillnad i 

resultatet går hand i hand med Einarssons (förutom i enstaka fall, som kvinnliga lärare på 

lågstadiet samt manliga lärare på högstadiet, där lärare och elever tillsammans lyckas fördela 
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talutrymmet jämnt, dit även variabeln ”gruppens storlek” kan slutas). Inte heller gruppens 

storlek kunde rubba det till synes övergripande temat, att pojkar oftare upplevs som störande i 

klassrummet, än flickor. (Houghton, Wheldall & Merret 1988, s. 302ff; Einarsson 2003, s. 

159ff) 

Ytterligare en skillnad mellan studierna är resonemanget kring orsaker till pojkars 

klassrumsdominans. Bland annat visar Einarsson (2003, s. 14) att skillnaden mellan de pojkar 

som har minst respektive mest kontakt med läraren är lika stor som den mellan de flickor som 

har minst respektive mest kontakt med läraren. Det betyder att enskilda elever drar upp snittet 

och det är viktigt att ta hänsyn till den spridning som finns i de båda grupperna (Einarsson 

2003, s. 109; Samuelsson 2008, s. 186; Croll 1985, s. 222). En annan faktor som påverkar 

pojkars klassrumsdominans poängteras av Croll som tar upp diskussionen kring de elever som 

har inlärnings- och beteendesvårigheter i skolan. Utifrån lärarnas egna utsagor, var andelen 

pojkar som hade dessa svårigheter större än andelen flickor. Dessa elevers inverkan på 

resultatet bör beaktas, då resultatet innefattar såväl undervisningsrelaterade interaktioner som 

tillrättavisningar och tillsägelser. Forskare som avser undersöka interaktionen i klassrummet 

har noterat såväl undervisningsrelaterad kommunikation som kritik och tillsägelser, och 

resultaten visar att pojkar hade fler så kallade negativa lärarkontakter än flickor. Öhrn för 

även ett resonemang gällande gruppernas spridning, då hon menar att det är ett förhållande 

snarare relaterat till personer eller grupper i olika inflytandepositioner som betraktas, än 

könsförhållanden. (Öhrn 1990, s. 145ff) Spridningen kan också bero på lärares förmåga att 

hantera specifika klassrumssituationer (Croll, 1985, s. 220).  

För att finna ytterligare förklaringar på pojkdominansen har generella könsmönster diskuterats 

i koppling till resultaten. Det kan bero på de samhälleliga förväntningar som finns på pojkar 

respektive flickor; när pojkar beter sig störande bekräftas de förväntningar som finns på dem. 

Likaså bekräftas förväntningarna som finns på flickor när de beter sig som önskat. (Öhrn, 

1990, s. 149) Resonemanget följer vidare vedertagna genusteorier, där mannen ”skapar” 

kvinnan. Det är inte i och med att flickan beter sig som önskat som hon är mer osynlig i 

klassrummet, utan på grund av att pojken beter sig som oönskat (Öhrn, 1990, s. 15). 

Resonemanget får stöd av Einarsson (2003, s. 159) vars resultat tyder på att antingen eleverna 

själva, eller i interaktion med läraren, skapar och upprätthåller traditionella könsmönster, i och 

med att pojkar helt enkelt tar för sig mer av utrymmet. 
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När mycket forskning sedan 70-talet visar på att pojkar stör mer i klassrummet än vad flickor 

gör, och om forskningen fortsätter att visa samma resultat, går det då att anta att pojkarna bara 

gör vad som förväntas av dem? Och är det pojken eller flickan som är normen i klassrummet, 

när pojken beter sig som väntat men flickan som önskat?  

1.2.4 Relativ åldersteori   

Relativ ålder är den åldersskillnad som kan råda mellan människor födda samma år och 

konsekvenserna av denna kallas för relativ ålderseffekter (RAE) (Musch & Grondin 2001, s. 

147). Musch och Grondin (2001, s. 156) illustrerar skillnaderna i mognad i figuren nedan. 

Relativ ålder har störst betydelse fram till 13årsålder men konsekvenserna av denna kan vara 

livet ut. 

Det skiljer elva månader mellan ett 

barn fött i januari och ett fött i 

december, som båda följer en normal 

kurva gällande fysisk mognad. Ett 

decemberbarn som är 5,5 månader före 

i sin fysiska utveckling och ett 

januaribarn som är 5,5 månader sen i 

utvecklingen har samma fysiska 

förutsättningar (där kurvorna korsas). Figuren visar även hur pass stor skillnad det kan vara 

mellan ett sent utvecklat decemberbarn och ett januaribarn som är tidigt utvecklat. (Musch & 

Grondin, 2011, s.156). Jacobson (2006, s. 5) påstår att det kan skilja upp till fyra år 

mognadsmässigt mellan en mogen flicka född i januari och en omogen pojke född i december 

samma år.  

1.2.5 Piagets kognitiva utvecklingsteori  

Piagets teori har fått viss kritik, bland annat för att han till stor del studerat hur barnen 

förhåller sig till ting. Därmed ägnas inte lika stor uppmärksamhet till sociala och kulturella 

sammanhang som barn ingår i. Annan kritik behandlar att ett och samma barn kan befinna sig 

i olika stadier beroende på uppgiften. (Evenshaug 1992, s. 151) Att barn kan befinna sig i 

olika studier är dock det som gör teorin användbar och intressant i vår studie.  

Enligt nationalencyklopedin (1993, s. 150) definieras kognitiv utveckling som ”utveckling av 

de intellektuella funktionerna i vid mening: tänkande, förståelse, beslutsfattande, 

memorerande, problemlösande, tolkande, jämförande, bedömande.” Piaget utförde 
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intelligenstest i början av 1920-talet och intresserade sig för de fel som barnen gjorde och såg 

ett mönster kopplat till deras ålder (Evenshaug 1992, s. 134). Han menar att det hos 

människor sker specifika förändringar bundna till ålder och har formulerat fyra 

utvecklingsstadier. Från födseln till cirka tvåårsåldern pågår den Sensori-motoriska perioden 

som följs av Preoperationella perioden (cirka 2-7 år). Därefter kommer den Konkret 

operationella perioden (cirka 7-11 år) och den Formellt operationella perioden (cirka 11 år 

och uppåt). (Evenshaug 1992, s.138)  

Eftersom barnen som observeras i vår studie är sju och åtta år gamla presenteras det 

preoperationella stadiet, då alla eventuellt inte har lämnat detta, och det konkret operationella 

stadiet närmare. Det preoperationella stadiet är i sig uppdelat i den prekonceptuella perioden 

(2-4 år) samt den intuitiva perioden (4-7 år). Den sistnämnda kännetecknas av att tänkandet är 

centrerat kring dem själva och barnen ser sig som världens mittpunkt. De har svårt att 

föreställa sig andras perspektiv och sätta sig in i någon annans situation. Under det konkreta 

operationella stadiet börjar barnen tänka logiskt och kan utföra tankeoperationer, till exempel 

om avståndet mellan A och B är lika stora och A och C är lika stora så måste B och C vara 

lika stora. (Evenshaug 1992, s. 140ff)  

Är det troligt att barn som ser sig själva som världens mittpunkt stör mer i klassrummet då 

förmågan att visa hänsyn inte är fullt utvecklad? Är det över huvudtaget rimligt att koppla den 

kognitiva utvecklingen till elevers störande beteenden och är det möjligt att upptäcka att barn 

befinner sig i två stadier?  

1.2.6 Existerande forskning gällande relativ ålder  

Relativ ålder har betydelse för skolprestationer och möjlighet till idrottskarriär. Enligt 

Svensson (1993, s. 25f) anser sig flickor och pojkar födda första kvartalet vara bättre på idrott 

än vad sent födda barn anser sig vara. Det är fler ungdomar födda första kvartalet som ägnar 

sig åt en idrott på fritiden men Petersson (2004, s. 2) pekar på att intresset att börja spela till 

exempel fotboll inte skiljer sig mellan tidigt eller sent födda barn. Däremot slutar barn som är 

födda sent i större utsträckning och efter 13-årsålder är majoriteten idrottsaktiva barn födda de 

första kvartalen. (Petersson 2004, s. 3; Petersson 2011, s. 10; Stenling & Holmström 2011, s. 

20; Musch & Grondin 2001, 154) Detta kan bero på olika faktorer, till exempel att de          

13-åringar som anses som talangfulla skickas till zonläger, distriktslagsuttagningar och 

elitläger inom fotboll. I Peterssons studie var strax under hälften av alla barn som skickades 
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födda det första kvartalet och 2011 var strax över 40 procent av ungdomslandslagsspelarna 

födda i januari till mars (Petersson 2011, s. 7ff).  

Forskning tyder på att skolprestationer kan kopplas samman med relativ ålder och att tidigt 

födda elever har bättre betyg och högre närvaro jämfört med sent födda elever (Stenling & 

Holmström 2011, s. 19; Svensson 1993, s. 17). Svensson (1993, s. 17) följde grupper födda 

första och sista kvartalet genom grundskolan och studiens resultat pekar på att det var störst 

skillnader mellan gruppernas skolprestationer i årskurs 3. I årskurs 6 var skillnaderna en aning 

mindre och i årskurs 9 hade de till stor del jämnat ut sig. Detta kan, precis som inom 

idrottsvärlden där den fysiska skillnaden jämnade ut sig efter 13-årsålder, bero på att 

åldersskillnaden blir mindre betydelsefull med stigande ålder eller att sent födda eleverna i 

större utsträckning hade tillgång till stödundervisning i låg- och mellanstadiet. Skillnaden 

gällande skolprestationer förklarar Musch och Grondin (2011, s.147f) utifrån skillnader i 

elevernas psykiska mognad och kognitiva utveckling. Enligt Jagtøien, Hansen och Annerstedt 

(2002, s. 116) är den utvecklingen inte märkbar men barnen förändras ständigt. Ett intressant 

resultat i Svenssons studie (1993, s.18f) är att inom bland annat språk- och matematiktest i 

årskurs 6 fanns även en genusaspekt, då flickor födda första kvartalet presterade bäst och 

pojkar födda första kvartalet presterade nästbäst. En annan studie visar även på att elever som 

är födda tidigt på året utbildar sig mer efter den obligatoriska skolan jämfört med sent födda 

elever (Fredriksson & Öckert 2006, s. 23). 

I den svenska skolan fanns tidigare skolmognadsklasser, något som förberedde omogna barn 

inför skolan. Dessa saknas idag och i och med det försprång i psykisk och fysisk utveckling 

som barn födda tidigt på året har jämfört med klasskamrater födda på slutet av året finns ett 

stort glapp mellan elevers mognad. Att vara efter i mognadsutvecklingen jämfört med andra 

elever kan vara en faktor till att elever är stökiga och okoncentrerade. Det i sin tur leder till att 

många barn felaktigt får diagnosen ADHD. (Kihlbom 2011, s. 34) Orsaken till diagnosen kan 

alltså finnas i mognadsutvecklingen och därmed inte bero på att barnen är födda sent på året. 

Dock pekar Kihlbom (2011, s. 34) på en studie gjord på 1960-talet på 50 000 män som 

mönstrade inför värnplikten. De män som var tidigt födda hade bättre värden gällande 

psykologiska funktioner, skolresultat och utbildning.   

1.2.7 Sammanfattning forskning 

Många studier har visat att prat är det mest förekommande störande beteendet i klassrum. Två 

aspekter lyfts fram, vilka är svara/prata rakt ut utan att förmå vänta på att bli tilldelad ordet 
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samt felaktiga uttalanden eller så kallade ovidkommande samtal riktade mot enskild person 

eller grupp (Samuelsson 2008, s. 144f; Granström & Einarsson 1998, s. 3). De två aspekterna 

utgör grunden för vår studie, vilken fokuserar på verbala störande beteenden. Ofta undersöks 

pojkar och flickors störande beteenden. Det genomgående resultatet visar, oavsett vilka 

variabler som behandlats, att pojkar stör ordningen i större utsträckning än flickor. (Houghton, 

Wheldall & Merret 1988, s. 302ff; Einarsson 2003, s. 158ff; Samuelsson 2008, s. 183; Croll 

1985, s. 223; Öhrn 1990, s. 83) För att kunna diskutera pojkar och flickors störande beteenden 

använder vi oss av Hirdmans genusteori. Den bygger på hierarkin och isärhållandet, att män 

är normen i samhället och att män och kvinnor ska särskiljas (Hirdman 2007, s. 213ff). Franck 

(2007, s. 110) menar att genusteorin är applicerbar på klassrumsnivå, i och med att 

könsmaktsordningen verkar även i små sammanhang. Detta legitimerar att den utgör en av 

våra teoretiska utgångspunkter.  

En variabel som inte kopplats till störande beteenden i tidigare forskning är effekten av relativ 

ålder. Däremot har relativ ålder visats ha betydelse för skolprestationer, fysisk mognad och 

idrottskarriärsmöjlighet, vilket gör det intressant att undersöka i vår studie. Därför utgör den 

även en av våra teoretiska utgångspunkter. Elever födda tidigt på året har högre närvaro och 

bättre betyg än elever födda sent på året (Stenling & Holmström 2011, s. 19; Svensson 1993, 

s. 17). Majoriteten av idrottsaktiva barn över 13 år är födda tidigt på året, vilket till största del 

beror på skillnader i den fysiska utvecklingen (Musch & Grondin 2001, s.156; Petersson 

2004, s. 3). Den tredje teoretiska utgångspunkten utgörs av Piagets kognitiva utvecklingsteori, 

som även den behandlar mognad efter ålder. Han hävdar att barn genomgår olika stadier i den 

kognitiva utvecklingen och brytpunkten mellan det andra och tredje stadiet sker runt 

sjuårsåldern. (Evenshaug 1992, s.138) Vi frågar oss om elever födda sent på året, som därmed 

inte fyllt åtta år, är kvar i det andra stadiet och om det kan förklara störande beteenden.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

1.3.1 Syfte 

Studien syftar till att öka förståelsen för elevers verbala störande beteenden i förhållande till 

kön och relativ ålder.  

1.3.2 Frågeställningar  

- Hur ser fördelningen av undervisnings- respektive ickeundervisningsrelaterade verbala 

störande beteenden ut mellan pojkar och flickor samt elever födda första respektive 

sista kvartalet? 

- Hur påverkas pojkars och flickors undervisnings- respektive 

ickeundervisningsrelaterade verbala störande beteenden av relativ ålder?  

2 Metod  

För att besvara frågeställningarna på bästa sätt valde vi att observera eftersom vi ville se vad 

som faktiskt hände och få förstahandsinformation. Observationerna var av öppen och direkt 

karaktär, vilket innebar att klassen visste om att vi var där och det var ingen tidsfördröjning 

mellan observation och registrering. (Einarsson 2002, s. 24) Vi hade rollen som observatör 

som deltagande, vilket betyder att vi var närvarande men inte hade någon aktiv roll i gruppens 

arbete (Einarsson 2002, s. 27). En fördel med metoden är att vi var oberoende av 

undersökningspersonernas förmåga att delge information. Deras handlande gav oss den 

information vi behövde. (Einarsson 2002, s. 23; Hassmèn & Hassmèn 2008, s. 265) 

2.1 Urval 

Observationerna utfördes i två klasser i årskurs två. Totalt observerades 46 elever, varav 

21var flickor och 25 var pojkar. Valet av klasser baseras till största del på ett 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att vi sedan tidigare har varit i kontakt med skolan och 

lärarna i de berörda klasserna. Motivet till att observera elever i den valda årskursen beror 

dels på att de har gått i skolan i ett år och förhoppningsvis lärt sig vilka regler som gäller för 

att ordningen ska bevaras (till exempel handuppräckning). Valet grundar sig även i att gränsen 

mellan två utvecklingsstadier i Piagets kognitiva utvecklingsteori går vid sjuårsålder, och 

elever i årskurs två är sju respektive åtta år beroende på födelsedatum. En förutsättning för att 

de valda klasserna skulle kunna observeras var att det fanns en jämn fördelning mellan flickor 

och pojkar samt mellan elever födda i början och i slutet på året. Detta kontrollerades vid ett 

möte med klasslärarna där vi ansåg att spridningen var så pass jämn att klasserna kunde 
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observeras. Av de 46 eleverna var 10 elever födda första kvartalet (4 flickor, 6 pojkar), 11 

födda andra kvartalet (5 flickor, 6 pojkar), 11 födda det tredje (6 flickor, 5 pojkar) och 14 

elever födda under det sista kvartalet (6 flickor, 8 pojkar).  

2.2 Genomförande och databehandling 

Under en veckas period genomfördes 21 observationer på ungefär 30 minuter vardera. Under 

observationerna hade vi olika placeringar, en långt fram och en långt bak i klassrummet. 

Placeringarna gav oss möjlighet att få en bättre bild av alla elever. Vi började och slutade 

observera samtidigt och våra observationsscheman jämfördes och sammanställdes efter varje 

observation. Varje elev gicks igenom inom varje kategori. Om en av oss hade registrerat tre 

störande beteenden inom en viss kategori och den andra fyra fick eleven fyra markeringar i 

det sammanställda schemat. Detta eftersom vi hade olika lätt att uppfatta vad vissa elever 

gjorde med tanke på våra placeringar. Alltså tilldelades en elev det högsta antalet 

registreringar som någon av oss hade markerat inom kategorierna.  

Efter observationerna blev de fyra kategorierna två: ”Prata rätt ut om sådant som inte hör till 

ämnet, ”Prata med kamrat när inte lektionsupplägget kräver detta” och ”Åstadkomma ljud 

med munnen utan mening samt skratt” blev en kategori som vi benämner 

ickeundervisningsrelaterade verbala störande beteenden. Den fjärde kategorin ”avbryta eller 

svara utan att bli tilldelad ordet samt prata rätt ut om sådant som hör till ämnet” benämns 

undervisningsrelaterade verbala störande beteenden. Elevers totala antal markeringar inom 

dessa två kategorier samt antalet gånger de totalt utförde ett störande beteende räknades ut.  

Medelvärden räknades ut för hur många gånger genomsnittseleven störde samt medelvärdet 

för flickor, pojkar, elever födda i kvartal ett och elever födda i kvartal fyra. Medelvärdet 

räknades även ut för pojkar respektive flickor födda kvartal ett samt kvartal fyra. Dessa 

medelvärden kom sedan att bli grunden i resultatet och i diskussionen.    

2.2.1 Avgränsningar och definitioner samt utformning av observationsschemat 

På grund av ett examensarbetes ringa omfattning och för att göra observationen möjlig 

behövdes en avgränsning gällande vilka beteenden som skulle registreras som störande i 

observationsschemat. Avgränsningen grundar sig i resultat av tidigare forskning, där prat 

anses vara det mest störande beteendet. Av denna anledning registrerades endast verbala 

störande beteenden i denna studie. Vad begreppet innefattar visas i figur 1. 
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Figur 1, definition av verbala störande beteenden. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 visar att det enligt vår definition finns fyra typer av verbala störande beteenden som 

prickades av under observationerna. Vid sammanställningen delades dessa in i de två 

kategorierna, ickeundervisningsrelaterade störande beteenden samt undervisningsrelaterade 

störande beteenden.  Elevers relativa ålder beräknas utifrån vilket kvartal de är födda. Denna 

uppdelning av året grundar sig i att forskning vi läst gällande relativ ålder har haft det 

upplägget.  

Problematiken kring utformningen av observationsschemat 

har bestått i att specifikt veta vem som utför störningen för 

att kunna koppla det till elevers relativa ålder. Vårt 

observationsschema är en bild av klassrumsmöbleringen 

där elevernas namn är skrivna på deras platser. Varje elevs 

bänk är uppdelad i fyra rutor som var och en representerar 

de fyra beteenden som definierar begreppet att verbalt 

störa. Observationsschemat finns bifogat som bilaga tre.  

 

 Ickeundervisningsrelaterat Undervisningsrelaterat 

Kategori: Prata med kamrat 

när inte 

lektionsupplägget 

kräver det. 

 

 

 

Prata rätt ut om 

sådant som inte 

hör till ämnet. 

Åstadkomma 

ljud med 

munnen utan 

mening samt 

skratt.  

 

Avbryta eller svara 

utan att bli tilldelad 

ordet samt prata rätt 

ut om sådant som hör 

till ämnet. 

Exempel: En elev pratar med 

sin bordskompis om 

ovidkommande 

saker eller om 

skolarbetet, trots att 

det inte var 

nödvändigt/relevant. 

En elev frågar 

läraren eller rätt 

ut vad det blir för 

lunch. 

En elev gör ett 

pruttljud eller 

nynnar på en 

sång. 

Hostning och 

nysning 

registreras inte. 

En elev ropar lärarens 

namn för att få hjälp.  

En elev säger svaret 

rätt ut. 

Prata med kamrat 

när inte 

lektionsupplägget 

kräver det. 

Prata rätt ut om 

sådant som inte 

hör till ämnet. 

Åstadkomma 

ljud med munnen 

utan mening samt 

skratt.  

 

Avbryta eller 

svara utan att bli 

tilldelad ordet 

samt prata rätt ut 

om sådant som 

hör till ämnet. 



13 
 

2.3 Reliabilitet  

Under processen har åtskilliga åtgärder vidtagits för att öka reliabiliteten i vår undersökning, 

däribland att observera inte bara en klass, utan två. Därtill har de båda klasserna en jämn 

fördelning av pojkar och flickor i helklass, men även inom kvartal ett och fyra. Antalet 

observationer har också varit av betydelse. Tio observationer genomfördes i den ena klassen 

och elva i den andra, totalt 21 stycken. Ambitionen var att göra minst tjugo observationer, 

eftersom vi antog att ju vanare barnen blev vid vår närvaro i klassrummet, ett desto 

naturligare beteende kunde observeras. Att vara två observatörer som dessutom hade olika 

placering i klassrummet ökar reliabiliteten ytterligare. Det gjorde det lättare att täcka in alla 

elever i observationen, samtidigt som resultatet blir mer pålitligt när det registreras av två 

oberoende observatörer. I de fall där våra markeringar skiljer sig åt kan olikheterna kopplas 

till våra olika placeringar i klassrummet, då vi hade lättare att observera eleverna nära oss än 

de långt ifrån oss. Beslutet att inte filma i någon av klasserna togs, trots att vi hade lärares och 

föräldrars tillåtelse i en av dem, eftersom samma utgångspunkt för båda klasserna önskades. I 

efterhand tror vi inte att inspelning med endast en kamera hade varit till speciellt stort stöd 

ändå, eftersom den hade haft en fast position i klassrummet.  

För att kontrollera likheten i två olika observatörers bedömning av samma klassrumssituation 

har vi beräknat interbedömarreliabilitet (IBR). Genom att dela antalet lika markeringar med 

antalet lika plus olika markeringar fick vi ett IBR på 80% för undervisningsrelaterade verbala 

störande beteenden och 78% för ickeundervisningsrelaterade verbala störande beteenden. Vår 

samstämmighet beror troligen på ett noga utformat observationsschema där 

klassrumsplaceringen fanns avbildad och där de olika kategorierna av verbala störande 

beteenden grundats på tidigare forskning. Detta gjorde oss samspelta och lämnade inte några 

luckor eller frågetecken.  

2.4 Validitet  

Validitet behandlar sanningshalt, trohet, giltighet och styrka i en undersökning. Vi börjar 

därför med att ställa oss frågan: undersöker vi det vi avser att undersöka?  Syftet med studien 

var att öka förståelsen för elevers verbala störande beteenden, i förhållande till deras kön och 

relativa ålder. I och med att vi undersöker orsak och verkan för att hitta kausala samband 

måste vi noga tänka över våra oberoende och beroende variabler.  

De oberoende variablerna i vår undersökning utgörs av elevernas kön samt relativa ålder. Det 

betyder att urvalet behöver innehålla en bra spridning av både pojkar och flickor, men även att 
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det finns ett jämnt antal pojkar och flickor födda i de olika kvartalen. Den jämna fördelningen 

som vårt urval besitter gör att validiteten ökar (se detaljer under rubriken ”Urval”). Valet att 

observera elever i årskurs 2 har betydelse för vår teoretiska förankring, där Piagets 

utvecklingsteori ingår. I klass två finns elever som är sju år, men också de som är åtta, vilket 

ringar in brytningen mellan de två utvecklingsstadier som är av intresse. Vårt urval är ett så 

kallat bekvämlighetsval, men egenskaperna inom och mellan klasserna är en förutsättningen 

för att urvalet ska kunna klassas som representativt.  

De beroende variablerna är fyra olika typer av störande beteende , nämligen ”avbryta eller 

svara rätt ut samt prata rätt ut om sådant som hör till ämnet”, ”prat rätt ut om sådant som inte 

hör till ämnet”, ”prata med kamrat när inte lektionsupplägget kräver det” samt ”ljud utan 

mening samt skratt”. Att fokusera på verbala störande beteenden anser vi är rimligt, då det är 

just prat och ljud som varit framträdande i tidigare forskning, samtidigt som avgränsningen 

var en nödvändighet för att få en hanterbar vidd på undersökningen. Viss forskning tyder på 

att elevers störande beteende kan komma att ändras beroende på till exempel gruppstorlek, 

varför vi har minimerat risken för att få olika utslag i de olika klasserna genom att välja två 

lika stora klasser (Einarsson 2003, s. 159ff ). Trötthet och hunger är andra faktorer som kan 

tänkas påverka elevers störande beteenden. Observationer har därför genomförts under alla 

skoltimmar, då det minskar risken för att det är samma elever som blir avprickade gång på 

gång (till exempel de antaget morgontrötta och okoncentrerade).  

Valet av observation som metod för datainsamlingen kan även det ses som en bidragande 

faktor till att vi undersöker det vi avser att undersöka, så till vida att studieobjektens 

subjektiva åsikter om verbala störande beteenden inte spelar in. Men hur är det då med 

generaliserbarheten? Resultaten av vår undersökning ger oss belägg för att kunna säga hur 

förhållandena ser ut i just den gruppen elever, men vi kan omöjligt generalisera landets 

andraklassare. Det hade krävts ett mycket större omfång av elever för att kunna dra några 

sådana slutsatser. Däremot anser vi att våra resultat borde vara intressanta i någon mening, då 

vi inte hittat tidigare forskning som behandlat elevers störande beteenden i förhållande till 

relativ ålder. Vår undersökning skulle kunna vara en inspirationskälla till att bedriva vidare 

forskning inom området.   
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26% 

74% 

Undervisning - Ickeundervisning 
(n=46) 

Undervisningsrelaterat 

Ickeundervisningsrelaterat 

3 Resultat  

Resultatdelen bygger på kategorierna undervisnings- och ickeundervisningsrelaterade verbala 

störande beteenden samt en kategori där det totala antalet registreringar anges. Olika grupper 

av elever presenteras. De är gruppen elever, gruppen pojkar, gruppen flickor, elever födda 

kvartal ett, elever födda kvartal fyra, pojkar födda kvartal ett, pojkar födda kvartal fyra, 

flickor födda kvartal ett och flickor födda kvartal fyra. Eftersom grupperna innehåller olika 

antal elever baseras resultatet på medelvärden. Det ger en bild av förhållandet mellan 

gruppers verbala störande beteenden. Diagram ett och tre följs av en figur som redovisar de 

olika gruppernas spridning inom kategorin för totala antalet registreringar. En 

sammanställning av medelvärdena samt gruppernas extremvärden (det högsta respektive 

lägsta antalet registreringar som en elev fick inom en viss grupp) finns som bilaga.  

3.1 Elevers störande beteenden utifrån kön och relativ ålder 

Under studiens 21 observationer registrerades 

2137 verbala störande beteenden. Det betyder 

att cirka 200 verbala störande beteenden 

registrerades per timme. Utav det totala antalet 

registreringar, 2137, utgjorde 

ickeundervisningsrelaterade verbala störande 

beteenden 1587 registreringar. De resterande 

550 registreringarna utgjordes av 

undervisningsrelaterade verbala störande beteenden. Det allra mest förekommande verbala 

störande beteendet var att prata med en kompis när lektionsupplägget inte tillät detta, vilket 

ingår i ickeundervisningsrelaterade störande beteenden. Vanligast var att eleverna pratade 

med sin bordsgranne, men det förekom även förflyttningar i klassrummet.   

3.1.1 Fördelningen mellan pojkar och flickors verbala störande beteenden 

Av de 2137 registreringarna utfördes 1411 av 

pojkar och 726 av flickor. 1026 av pojkarnas 

registreringar var av 

ickeundervisningsrelaterad karaktär och 385 

var av undervisningsrelaterad karaktär. 

Motsvarande värden för flickorna var 561 

respektive 165.             

72% 

28% 

Pojkar - flickor (n=46) 

Pojkar 

Flickor 
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Pojkar 

   Flickor 

Diagram 1 visar medelvärdet för gruppen pojkar och gruppen flickor i jämförelse med 

medelvärdet för gruppen elever i helhet. Medelvärdet för varje grupp presenteras ovanför 

respektive stapel.  

Diagram 1, medelvärde för gruppen elever, pojkar och flickor gällande verbala störande beteenden (n=46). 
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Figur 2, Spridning inom gruppen pojkar respektive flickor gällande totalt antal registreringar 

(n=46). 

Diagram 1 visar att gruppen pojkar i snitt registrerades som störande i större utsträckning än 

gruppen elever, medan gruppen flickor i snitt registrerades som störande i mindre 

utsträckning än gruppen elever. Skillnaden i medelvärdena är synlig, dock inte markant.  

Störst skillnad mellan medelvärdena syns i det totala antalet verbala störande beteenden, där 

gruppen pojkars medelvärde är 56,4 registreringar och gruppen flickors medelvärde är 34,6 

registreringar i jämförelse med gruppen elevers medelvärde 46,5. Inom kategorierna, 
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undervisningsrelaterade- respektive ickeundervisningsrelaterade störande beteenden, visas 

samma tendens men inte lika starkt.  

Figur 2 visar en stor variationsbredd inom grupperna. Till exempel är det högsta värdet inom 

gruppen pojkar 151 och det lägsta 9 gällande det totala antalet registreringar. Det betyder att 

en pojke registrerades som störande 151 gånger under observationerna medan en annan 

registrerades endast 9 gånger. Pojken med det högsta värdet höjer medelvärdet för gruppen 

pojkar, trots att majoriteten pojkar hade ett högsta värde mellan 20 och 65 registreringar. 

Detsamma gäller gruppen flickor, där en enda flicka hade 122 registreringar medan 

majoriteten flickor hade cirka 20 registreringar. Spridningen får betydelse för diskussionens 

validitet, som i första hand utgår ifrån medelvärdet för de olika grupperna. Dock visar figuren 

att 15 pojkar registrerades som störande fler än 46,5 gånger (medelvärdet för gruppen elever), 

medan endast fem flickor registrerades som störande fler än 46,5 gånger.  

3.1.2 Förhållandet mellan relativ ålder och verbala störande beteenden 

Diagram 2 visar medelvärdet för elever födda kvartal ett och elever födda kvartal fyra i 

jämförelse med medelvärdet för gruppen elever.  

Diagram 2, Medelvärde för gruppen elever, elever födda kvartal 1 och elever födda kvartal 4 gällande verbala 

störande beteenden (n=46). 

 

Diagrammet visar att medelvärdena inom gruppen elever och gruppen elever födda kvartal ett 

är nästintill identiska. Medelvärdet för gruppen elever födda kvartal fyra är högre i jämförelse 
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Kvartal 

1 

Kvartal       

4 Figur 3, Spridning inom gruppen pojkar födda kvartal 1 respektive pojkar födda  kvartal 4 gällande totalt antal 

registreringar (n=14). 

med tidigare nämnda grupper. Det gäller både antalet totala registreringar samt inom 

kategorin ickeundervisningsrelaterade verbala störande beteenden. Noterbart är att elever 

födda kvartal fyra hade ett lägre medelvärde inom kategorin undervisningsrelaterade verbala 

störande beteenden än gruppen elever och elever födda kvartal ett. Skillnaden är dock 

minimal.  

3.2 Relativ ålder inom könsgrupperna 

3.2.1 Hur pojkars verbala störade beteenden påverkas av relativ ålder 

Diagram 3 visar medelvärden för gruppen pojkar, gruppen pojkar födda kvartal ett och 

gruppen pojkar födda kvartal 4.   

Diagram 3, Medelvärde för gruppen pojkar, pojkar födda kvartal 1 och pojkar födda kvartal 4 gällande verbala 

störande beteenden (n=25).  
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Av diagram 3 går det att utläsa att pojkar födda kvartal fyra har ett högre medelvärde gällande 

kategorin ickeundervisningsrelaterade verbala störande beteenden samt för antalet totala 

registreringar i jämförelse med gruppen pojkar. Pojkar födda kvartal ett har även de ett 

medelvärde som är högre än medelvärdet för gruppen pojkar, gällande antalet totala 

registreringar. Skillnaderna mellan de olika medelvärdena för ickeundervisnings- och 

undervisningsrelaterade verbala störande beteenden är små. Gällande undervisningsrelaterade 

verbala störande beteenden är dock medelvärdet för pojkar födda kvartal ett högre än för 

gruppen pojkar, medan pojkar födda kvartal fyra har ett lägre medelvärde än gruppen pojkar. 

Figur 3 visar att antalet registreringar för enskilda pojkar inom de båda kvartalen är snarlika, 

med undantaget att en pojke registrerades som störande i betydligt större utsträckning. Den 

pojken är född kvartal 4, vilket påverkar gruppens medelvärde och bör beaktas vid utläsning 

av diagram 3. 

3.2.2 Hur flickors verbala störande beteenden påverkas av relativ ålder 

Diagram 4 nedan visar medelvärden för gruppen flickor, gruppen flickor födda kvartal ett och 

gruppen flickor födda kvartal 4. 

Diagram 4, Medelvärde för gruppen flickor, flickor födda kvartal 1 och flickor födda kvartal 4 gällande verbala 

störande beteenden (n=21). 
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Figur 4, Spridning inom gruppen flickor födda kvartal 1 respektive flickor födda kvartal 4 gällande totalt antal 

registreringar (n=10).  

Diagram 4 visar ett tydligt mönster gällande de olika gruppernas medelvärden. Mönstret är 

detsamma inom båda kategorierna samt gällande antalet totala registreringar. Flickor födda 

kvartal ett har ett lägre medelvärde än gruppen flickor. Flickor födda kvartal fyra har däremot 

ett högre medelvärde, det vill säga registrerades som störande i större utsträckning. Den 

största skillnaden syns i medelvärdena för det totala antalet registreringar, där flickor födda 

kvartal ett har 8,1 antal färre registreringar i genomsnitt än gruppen flickor. Flickor födda 

kvartal fyra har 9,1 antal fler registreringar än gruppen flickor. Figur 4 visar att en större 

andel flickor födda kvartal 4 registrerades som störande fler än 34,6 gånger (medelvärdet för 

gruppen flickor), jämfört med flickor födda kvartal 1.  

4 Sammanfattande diskussion  

4.1 Metoddiskussion  

På grund av ett snävt urval med endast 46 elever kan inga generaliseringar utifrån studiens 

resultat göras. I bästa fall kan den ses som en pilotstudie, då ingen tidigare forskning 

angående störande beteenden kopplat till relativ ålder har hittats. Anledningen till att vi valde 

att begränsa oss till två klasser var att vi var tvungna att pricka av exakt vilken elev det var 

som störde, med hänsyn till den relativa åldersaspekten. I efterhand inser vi att urvalet hade 

kunnat göras större genom att använda oss av fler klasser, och därmed ökat trovärdheten för 

vår studie. Detta eftersom observationsschemat, som var utformat som klassrummets 

bänkplacering, visade sig vara lätt att fylla i trots det högfrekventa antalet störningar. Dock 

tror vi inte att studien lämpar sig för klasser med fler än 25 elever.  

Problemet med ett för litet urval gjorde sig åter till känna när resultaten skulle 

signifikansprovas. Undergrupperna (flickor och pojkar födda kvartal 1 respektive 4) bestod 

helt enkelt av för få elever för att kunna visa på något slags samband. Om så inte vore fallet 

och om signifikansen hade tillåtit, hade kanske möjligheten funnits att räkna bort de mest 

extrema värdena inom grupperna, för att på så sätt kunna presentera och diskutera ett 
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rättvisare medelvärde. Istället följer en diskussion som först behandlar spridningen inom 

grupperna och senare medelvärden i koppling till Hirdmans geunsteori och Piagets kognitiva 

utvecklingsteori.  

4.2 Enskilda elever drar upp snittet  

Under studien har det visat sig att enskilda elever drar upp snittet för en viss grupps verbala 

störande beteenden. Detta är inte unikt för vår studie, utan förekommer i tidigare forskning 

som vi behandlat (Einarsson 2003, s. 109; Samuelsson 2008, s. 186; Croll 1985, s. 222). Det 

finns elever som registrerades som störande i stor respektive liten utsträckning inom alla 

grupper, vilket inte kan härledas till elevens kön eller relativa ålder. Det kan grunda sig i 

studiens omfattning och med ett större material och urval skulle ett eventuellt mönster kunna 

framträda, men troligtvis finns även andra förklaringar. Bland annat rapporterar Croll (1985, 

s. 222) att gemensamt för ”utstickarna” i hans studie var att de hade inlärningssvårigheter. 

Vad finns det för andra förklaringar? Hur stora samband finns det till exempel mellan elevers 

hemförhållanden eller kulturella bakgrund och deras verbala störande beteenden? Och hur stor 

roll spelar ”dagsformen” för olika elever? Vad händer till exempel med en elevs störande 

beteenden om han eller hon bråkat med bästa kompisen på rasten, eller kanske hittat en ny 

kompis i klassen? Och om en elev inte tyckte om skolmaten kanske koncentrationen sjunker 

på eftermiddagen, och han eller hon kan inte låta bli att prata med bordsgrannen. En elevs 

beteende under observationsveckan kanske inte alls stämmer överens med hur han eller hon 

agerat eller kommer att agera under resten av terminen. Spridningen inom grupperna ska 

finnas i åtanke när man läser den fortsatta diskussionen, som i mångt och mycket utgår ifrån 

medelvärdet inom grupperna, eftersom spridningen påverkar medelvärdet.  

4.3 Föreställningsbaserat beteende 

I klassrummen utmärker sig alltid någon eller några, på ett eller annat sätt, även när det 

kommer till att störa ordningen. Mycket forskning som utgår ifrån de olika könens 

ordningsstöranden redovisar att pojkar stör i större utsträckning än flickor. Pojkar är de som 

pratar mest med kompisar och som svarar rätt ut. De får flest tillsägningar och 

tillrättavisningar av läraren och hörs mest i en grupp även om de är i minoritet (Samuelsson 

2008, s. 183; Einarsson 2003, s. 158; Croll 1985, s. 223; Öhrn 1990, s. 83; Houghton, 

Wheldall & Merret 1988, s. 308). Vår undersökning ger vidare stöd för den tidigare 

forskningen, då pojkar totalt sett registrerades som störande fler gånger än flickorna. Pojkar 

har även ett högre medelvärde för antal störningar än genomsnittseleven, medan flickor har ett 
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lägre medelvärde än genomsnittseleven. Detta visar sig vara fallet både inom kategorin 

undervisnings- och ickeundervisningsrelaterade verbala störande beteenden.  

I likhet med tidigare forskning är det enskilda elever som drar upp snittet för hela 

könsgruppen (Einarsson 2003, s. 109; Samuelsson 2008, s. 186; Croll 1985, s. 222). Dock 

diskuteras inte denna faktor i den utsträckning som kan önskas. Hur pålitliga blir då deras 

slutsatser om att pojkar stör i störst utsträckning? I vår studie finns ”utstickare” både bland 

pojkar och flickor, men gav högst utslag bland pojkarna. Det betyder inte att flickgruppens 

utstickare blir osynliga eller ointressanta – snarare tvärt om, särskilt när fokus hamnar på hur 

hon blir bemött. Precis som Hirdman och Öhrn resonerar innebär det att om en flicka beter sig 

mer som en pojke kommer hon att betraktas som avvikande. Om hon däremot beter sig som 

önskat bekräftas förväntningarna på henne. (Öhrn, 1990, s. 149; Hirdman 2007, s. 226) På så 

sätt är pojkarna fortfarande normen då flickorna stämmer in på normen först när de är 

avvikande – och då är det fel. Givetvis sker även det motsatta, men när pojkarna är avvikande 

får det plötslig en positiv effekt. Vi får en känsla av att pojkar som inte registrerades som 

störande i stor utsträckning ses som duktiga och blir bra exempel för andra. Det innebär att 

om en pojke upplevs som problematisk är egentligen allt som det ska, och om en pojke inte är 

det är det mer anmärkningsvärt än om en flicka beter sig likadant. Övergripande betyder detta 

att flickan värderas utifrån pojken; pojken skapar flickan. Vi ser, som Öhrn skriver, att flickan 

inte är osynlig för att hon sköter sig – hon är osynlig för att pojken stör. (1990, s. 15ff) 

Genuskontraktet är som tidigare nämnt inte något som endast övergripande spänner över 

samhället, utan något som faktiskt ger sig till känna på de lägsta nivåer och i de minsta 

sammanhang, till exempel gällande språket. Hirdman (2007, s. 217f) menar att hur vi pratar 

och vilka ord vi använder påverkas av de rådande allmängiltiga förutsättningarna. En 

koppling kan även göras till i vilken grad elever gör sig hörda, beroende på om de är flickor 

eller pojkar. Om pojkar uppmuntras och uppfostras till att ta för sig, kommer det troligtvis att 

yttra sig verbalt i olika sammanhang. Klassrummet skulle mycket väl kunna vara ett tydligt 

sådant sammanhang. 

Pojkarna beter sig troligtvis som förväntat. Flickorna likaså. De har olika förväntningar på sig, 

både hemifrån, från läraren och från kompisar (Hirdman 2007, s. 217f). I skolan är det 

säkerligen i många fall kompisarnas förväntningar som spelar allra störst roll. Det skulle 

kunna vara så att flickor tänker positivt om andra flickor som gör bra ifrån sig, medan pojkar i 

större utsträckning ”samlar skratt” genom att höras och synas. Kanske kan det vara en av 
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förklaringarna till att pojkar i genomsnitt agerade störande 56,4 gånger, jämfört med 

flickornas 34,6 gånger. I sammanhanget ska inte Öhrns resonemang (1990, s. 151) glömmas 

bort, om att det kan röra sig om personer eller grupper i olika inflytandepositioner snarare än 

om kön. I så fall handlar det kanske om en ledares sätt att inte tappa maktposition och 

”anhängare.”  

Franck (2007, s. 118) frågar sig om det kan vara så att män/pojkar inte har något uttalat 

intresse för att ändra sina könsmönster eftersom könsmönstret genom tiderna har varit till 

deras fördel. Med tanke på Hirdmans resonemang om att var tid har sitt kontrakt frågar vi oss 

i vilken grad dessa mönster suddas ut och om deras beteende ger dem fördelar i dagens skola? 

Det skulle i så fall vara i den mån att de får mer uppmärksamhet från läraren. Dock är denna 

uppmärksamhet både positiv och negativ och det tycks snarare vara flickor som missgynnas 

än pojkar som gynnas av pojkars störande beteenden.  

För att jämna ut i vilken grad pojkar och flickor hörs i klassrummet diskuteras enkönade 

grupper som en lösning (Franck 2007, s. 119). Säkerligen skulle det göra att många flickor 

och pojkar, som känner att de inte kommer fram i ett vanligt klassrum, kan få mer utrymme. 

Vi tänker oss att homogena grupper på ett eller annat sätt ofta är lättare att bemöta. Men med 

könsmaktsordningen i tanken, ter sig detta endast som en flykt från det verkliga problemet. I 

enkönade grupper skulle kanske pojkar få chansen att ”vara just pojkar”, och flickor ”vara 

flickor”. Dock motsäger detta skolans uppdrag som bland annat går ut på att motverka 

traditionella könsmönster (Utbildningsdepartementet 2011, s. 8).   

Vidare efterfrågas fler manliga förebilder i skolorna, särskilt i de yngre åldrarna (Franck 2007, 

s. 119). Med tanke på att lågstadieläraryrket domineras av kvinnor kan det tyckas vara en 

rimlig tanke. Dock finns en faktor som skulle kunna tala emot den eventuella lösningen, 

nämligen att forskning tyder på att det är just manliga lärare som i större utsträckning låter 

pojkar ta plats. Dessutom är det i större utsträckning hos manliga lärare oftare pojkar som 

agerar störande och flickor som beter sig som önskat, jämfört med hos kvinnliga lärare 

(Houghton, Wheldall & Merret 1988, s. 302ff).  

4.4 Att befinna sig i två stadier  

Vår studie visar att elever födda i kvartal fyra registrerades som störande oftare än elever 

födda i kvartal ett när det gällde antalet totala registreringar samt ickeundervisningsrelaterade 

verbala störande beteenden. Skillnaderna är inte markanta och inga generaliseringar kan 

göras. Men vi ställer oss ändå frågan vad detta kan bero på? Varför finns inte samma mönster 
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inom kategorin undervisningsrelaterade störande beteenden? Elever som är födda i kvartal 

fyra har inte fyllt åtta år, vilket innebär att de kan vara kvar i Piagets andra utveckligstadium, 

den preoperationella perioden. Barn som befinner sig i det stadiet har svårt att sätta sig in i 

någon annans situation eller se saker ur olika perspektiv och eventuellt är förmågan att visa 

hänsyn inte färdigutvecklad. (Evenshaug 1992, s. 140) Det kan vara en förklaring till att de 

registrerades som störande i större utsträckning än elever födda i kvartal ett. En annan 

förklaring finner vi i Musch och Grondins illustration (2001, s. 156), vilken visar att 

skillnaden i utveckling kan vara stor mellan barn födda i januari respektive december. Enligt 

Jacobson (2006, s. 5) kan det skilja upp till fyra år mellan ett sent utvecklat decemberbarn och 

ett tidigt utvecklat januaribarn. Om skillnaden är så markant inom bland annat fysisk 

utveckling tror vi att det även inverkar på barns verbala störande beteenden.  

 

Elever födda kvartal ett registrerades som störande oftare än elever födda fjärde kvartalet när 

det kom till undervisningsrelaterade situationer. Denna typ av störande beteende handlade om 

att eleverna kunde svaret och svarade rätt ut eller påkallade att få ordet genom att ropa på 

läraren. De hade inte tålamodet att vänta på att klasskamraterna skulle få fundera på frågan. I 

koppling till relativa ålderseffekter, visar studier att elever födda i början av året har bättre 

betyg och presterar bättre i skolan (Svensson 1993, s. 17; Stenling & Holmström 2011, s. 19) 

och enligt Piaget kan barn befinna sig i olika stadier beroende på situationen eller uppgiftens 

karaktär (Evenshaug 1992, s. 151). Elever födda kvartal ett har fyllt åtta år och borde befinna 

sig i det tredje stadiet, den konkreta operationella perioden men gällande 

undervisningssituationer och om att få svara har de svårt att förstå att andra elever inte har 

lika lätt som de själva och inte förstår lika snabbt, vilket passar in på Preoperationella 

perioden. Kan det vara en fråga om understimulans hos elever födda tidigt på året, som gör att 

de går tillbaka ett stadium i sådana situationer?  

 

Att svara rätt ut och att vilja ha ordet kan ses som en bra egenskap i skolans värld, som en 

duktighetsfaktor och inte som ett störande beteende. Elever som var födda tidigt skulle alltså 

kunna ses både som duktiga och/eller störande. En intressant aspekt är att flickor födda 

kvartal ett hade det lägsta medelvärdet bland alla grupper gällande undervisningsrelaterade 

störande beteenden medan pojkarna som var födda i kvartal ett hade det högsta medelvärdet. 

Kan det bero på att flickor födda tidigt räckte upp handen och fick ordet? Tror pojkar att de 

måste svara rätt ut och påkalla uppmärksamhet för att få ordet av läraren? Eller handlar det 

om att visa upp att man kan svaret och att det behovet är större hos pojkar?  Öhrn (1990, s. 
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188) påstår att pojkar tar för sig mer av talutrymmet när det är tillåtet att prata och diskutera i 

undervisningssyfte. Det tror vi kan påverka att de hörs mer och vill svara även när det inte är 

tillåtet, när eleverna måste vänta på ordet.  

4.5 Förväntningar som avgör 

Det intressantaste resultatet finner vi när könsgrupperna studeras kvartalsmässigt var för sig. 

Skillnaderna är stora gällande antal tillfällen som flickor födda kvartal ett respektive fyra 

registrerades som störande. I antal totala registreringar har flickor födda kvartal ett 

medelvärde 26,5 och flickor födda kvartal fyra 43,7. Det innebär att en flicka född i kvartal 

fyra störde cirka 17 gånger oftare än en flicka född i kvartal ett under de 21 observationer som 

studien utgörs av. Samma mönster gäller pojkar födda kvartal ett respektive fyra med 

undantaget att pojkar födda kvartal ett registrerades som störande i större utsträckning 

gällande undervisningsrelaterade störande beteenden. Skillnaderna är dock större när flickor 

födda kvartal ett och fyra jämförs.  

 

Men vad är det som inverkar mest, är det när elever är födda på året eller bemötandet av könet 

de har? Jämförs pojkar födda kvartal ett med flickor födda kvartal fyra borde flickorna störa 

mest, om utgångspunkten är relativ ålder. I vår studie var medelvärdet för antalet totala 

registreringar för en flicka född i kvartal fyra lägre än motsvarande medelvärde för en pojke 

född i kvartal ett. Därmed kan inte deras störande beteenden förklaras utifrån relativ ålder. 

Istället förstärks bilden av att bemötandet av könet spelar roll för störande beteenden, men vi 

vill inte acceptera det könsbundna resonemanget som enda förklaring. Vår studie har, i likhet 

med tidigare forskning, visat att enskilda elever utmärker sig och drar upp snittet i de olika 

grupperna (Einarsson 2003, s. 109; Samuelsson 2008, s. 186; Croll 1985, s. 222). Dock visar 

vårt resultat utifrån medelvärden att pojkar födda kvartal fyra stör i störst utsträckning och att 

flickor födda kvartal ett stör i minst utsträckning. Skulle detta kunna diskuteras utifrån arv och 

miljö? 

4.5.1 Miljöns betydelse för elevers störande beteenden 

En första tanke handlar om barns sociala tillvaro. Hur barn blir bemötta kan dels bero på 

kulturella och socioekonomiska förhållanden men även på vilket kön de har (Hirdman 2007, 

s. 216ff). Att flickor och pojkar blir bemötta på olika sätt kan både hämma och gynna deras 

utveckling. Vi tänker oss, utifrån våra resultat, att om en pojke förväntas störa så hämmar det 

honom i utvecklingen och om en flicka förväntas vara duktig så driver det henne i 

utvecklingen. Om en pojke hämmas i utvecklingen kan det leda till att han inte byter stadium 
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när han enligt Piaget borde. Därmed kan en pojke som är född i kvartal ett och borde befinna 

sig i stadium tre vara kvar i stadium två. Detsamma gäller flickorna, som kan vara i ett 

stadium före sin ålder. De positiva förväntningarna som flickor lever med blir som en slags 

tyst uppmuntran. Det skulle också kunna vara så att pojken befinner sig i det stadium han 

borde, men att han uppfattas ”backa” ett stadium. Det tror vi beror på vuxnas förväntningar, 

men också klasskamraternas genomgående sätt att leva upp till dem. I extrema fall skulle det 

kunna orsaka att en hel könsgrupp – till exempel alla pojkar i klassrummet – uppfattas backa 

ett stadium.  

4.5.2 Arvets betydelse för elevers störande beteenden  

Vår andra tanke bygger på en biologisk grund (den som vi först valde att bortse från) som 

behandlar att flickor mognar tidigare än pojkar (Öhrn 1990, s. 185). Kan även det biologiska 

könet diskuteras utifrån Piagets teori? Kanske har flickor, oavsett vilket kvartal de är födda, 

mognat så pass mycket att de är i Piagets tredje stadium, den konkreta operationella perioden. 

Däremot kan många pojkar, oavsett vilket kvartal de är födda, tänkas vara kvar i det andra 

stadiet, den preoperationella perioden. När ett barn kommit in i det konkreta operationella 

stadiet utvecklas tänkandet till en ny nivå (Evenshaug 1992, s. 145) och vi tror att tänkandet 

har stor betydelse för hur elever beter sig och hur mycket de verbalt stör.  

4.6 Sammanfattning och vidare forskning 

Inför studien fick vi ofta kommentaren att det borde vara pojkar födda i december som 

registreras som störande i störst utsträckning. Denna uppfattning stämmer överens med vårt 

resultat, som visar att pojkar födda sista kvartalet hade högst medelvärde för verbala störande 

beteenden. I jämförelse hade flickor födda kvartal ett det lägsta medelvärdet. Det tyder på att 

både kön och relativ ålder kan ha betydelse för verbala störande beteenden. Vi har diskuterat 

hur könet, i koppling till arv och miljö, kan påverka vilket av Piagets utvecklingsstadium 

barnen befinner sig i. Vårt resultat visar att flickor, oavsett vilket kvartal de är födda, störde 

verbalt i mindre utsträckning än pojkar. Vår tolkning är att de, med tanke på arv och miljös 

inverkan på bemötandet av könen, befinner sig i det tredje stadiet i ett tidigare skede än 

pojkar. Dock kan inga generaliseringar göras och inga samband dras på grund av studiens 

ringa omfattning. Det vore därför intressant att fördjupa sig i ämnet och genomföra studier 

med större urval. Det är förvånansvärt att inte störande beteenden i koppling till relativ ålder 

har undersökts, då relativ ålder har visat sig vara av betydelse inom andra områden.  
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Bilaga 1, Litteratursök 

Syfte 

Studien syftar till att öka förståelsen för elevers verbala störande beteenden i förhållande till 

kön och relativ ålder.  

Frågeställningar  

- Hur ser fördelningen av undervisnings- respektive ickeundervisningsrelaterade verbala 

störande beteenden ut mellan pojkar och flickor samt elever födda första respektive 

sista kvartalet? 

- Hur påverkas pojkars och flickors undervisnings- respektive 

ickeundervisningsrelaterade verbala störande beteenden av relativ ålder?  

Vilka sökord har använts? 

Svenska: hörs, hörs mest + klassrum, stör*, klassrumsinteraktion, kön + stör*, flicka, pojke + stör*, 

avhandling vem hörs mest, avhandling vem stör mest, vem tar mest plats, genussystem + Hirdman, 

utvecklingsteori, utvecklingsteori + Piaget, relativ ålder, relativ ålder + elever, relativa ålderseffekter, 

relativa ålderseffekter + idrott + skola, född tidigt eller sent 

Engelska: disturbing behavior, classroom interaction, gender differences + classroom, gender 

expression, boy, girl + disturbing behavior, relative age, relative age effect 

Hela titlar1: “Gender influences in classroom interaction”, “Boys, girls and achievement: addressing 

the classroom issues”, “Lärares och elevers interaktion i klassrummet”, “Godmorgon pojkar och 

flickor”, “Barn och ungdomspsykologi”, “Störande elever, korrigerande lärare”  

Var har sökningarna gjorts? 

Bibliotekskataloger: LIBRIS, AB Katalogsök Stockholm, GIH:s bibliotekskatalog och 

Stockholms Universitets bibliotekskatalog.  

Databaser: Ebsco  

Sökmotorer på webben: Google Scholar  

Sökningar som gav relevant resultat 

Google Scholar: avhandling stör i klassrummet 

                                                            
1 Mycket av det källmaterial som visade sig vara relevant för vår studie har sökts på hela titlar, då vi hittat 
mycket inspiration i referenslistor 



 

LIBRIS: provokationer och utmaningar i lärares vardagsarbete (vis Google Scholar, 

referenslista) 

GIH:s bibliotekskatalog: nationalencyklopedin (kognitiv utveckling) 

Google Scholar: hörs mest i klassrummet 

Ebsco: disturbing behavior classroom interaction 

AB Katalogsök Stockholm: Barn och ungdomspsykologi (via Google Scholar: 

utvecklingsteori) 

Stockholms Universitetsbibliotekskatalog: Hirdman genussystem  

Ebsco, Google Scholar: Titlar i sin helhet
2
 

Kommentarer 

Det var lätt att hitta bra material och forskning om störande beteenden i klassrum kopplat till 

elevers kön. Dock fann vi ingen forskning på hur den relativa åldern hör ihop med elevers 

störande beteenden. Till största del har forskning hittats via andra examensarbetens, 

avhandlingars och artiklars referenslistor. Den databas som gav flest och mest relevanta 

träffar var Ebsco.  

  

                                                            
2 Tidiga träffar ledde oss till referenslistor med relevant litteratur, vilken vi sedan sökt i sin helhet, ofta i Google 
Scholar och Ebsco 



 

Bilaga 2, Brev till målsmän 

Hej alla föräldrar!  

Våra namn är Elin Gädda och Caroline Westman och vi är lärarstudenter vid Gymnastik- och 

Idrottshögskolan. Under hösten skriver vi vårt examensarbete, som kommer att byggas på 

observationer i Ert barns klass. Studien syftar till att observera klassrumsmiljöer och de 

störande moment som kan uppstå.  

För att göra observationerna möjliga och studiens resultat så tillförlitligt som möjligt, önskar 

vi att kunna filma lektionerna. Filmmaterialet kommer endast att användas vid behov, dvs. när 

vi som observatörer har bedömt en situation olika. Det är då endast vi som kommer att titta på 

materialet, vilket inte kommer komma till användning på något annat sätt under 

arbetsprocessen. Efter att examensarbetet avslutats kommer filmmaterialet förstöras.  

Observationerna kommer att äga rum främst vecka 41, men en testobservation sker fredagen 

den 28/9. Vi önskar att Ni snarast möjligt lämnar tillbaka talongen nedan till Carolina 

respektive Sonja med Ert godkännande till filmning i klassrummet. Om Ni har frågor om 

studien eller önskar komma i kontakt med oss så vänligen ring eller maila:  

Elin Gädda, 0703 97 83 79  Caroline Westman, 0739 37 55 91 

elin.gadda@hotmail.com  westcarro@hotmail.com  

Tack för Ert samarbete!  

Med vänliga hälsningar Elin och Caroline  

 

 

[  ]    Jag godkänner att mitt barn,____________________________________, får filmas  i  

klassrummet i studiesyfte. 

[  ]    Jag godkänner EJ att mitt barn, ____________________________________, filmas i 

klassrummet i studiesyfte.   

____________________________________                      ___________________________________ 

Ort och Datum    Målsmans underskrift 

mailto:elin.gadda@hotmail.com


 

Bilaga 3, Observationsschema                                                                                                   

  



 

Bilaga 4, Resultat (medelvärden och extremvärden) 

 

 Medelvärde Högsta värde Lägsta värde 

Elev totalt 46,5 151 6 

Elev undervisning 12 54 0 

Elev 

ickeundervisning 

34,5 131 6 

Pojke totalt 56,4 151 9 

Pojke undervisning 15,4 54 1 

Pojke 

ickeundervisning 

41 131 6 

Flicka totalt 34,6 122 6 

Flicka undervisning 7,9 38 0 

Flicka 

ickeundervisning 

26,7 84 6 

Elev kvartal 1 totalt 47 104 16 

Elev kvartal 1 

undervisning 

12,8 54 0 

Elev kvartal 1 

ickeundervisning 

34,2 57 15 

Elev kvartal 4 totalt 56,4 151 17 

Elev kvartal 4 

undervisning 

11,7 21 0 

Elev kvartal 4 

ickeundervisning 

44,6 131 17 

Pojke kvartal 1 totalt 60,7 104 29 

Pojke kvartal 1 

undervisning 

18,8 54 5 

Pojke kvartal 1 

ickeundervisning 

41,8 57 24 

Pojke kvartal 4 totalt 65,9 151 21 

Pojke kvartal 4 13,8 20 1 



 

undervisning 

Pojke kvartal 4 

ickeundervisning 

52,1 131 20 

Flicka kvartal 1 totalt 26,5 41 16 

Flicka kvartal 1 

undervisning 

3,8 0 13 

Flicka kvartal 1 

ickeundervisning 

22,8 31 15 

Flicka kvartal 4 totalt 43,7 73 17 

Flicka kvartal 4 

undervisning 

9 21 0 

Flicka kvartal 4 

ickeundervisning 

34,7 53 17 

 

 


