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Handledare: Daniel Pettersson 
 
 
SAMMANFATTNING: 
 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på om pedagogers och rektorers agerande och ledarskap 

har betydelse för ordningen och arbetsron i skolan. Undersökningen är utförd genom 

kvalitativa intervjuer med fyra lärare och två rektorer på två kommunala högstadieskolor. 

Med utgångspunkt i frågeställningarna delades våra intervjusvar upp i teman för att 

analyseras. Resultatet av undersökningen visar att rektorers ledarskap, agerande och 

inflytande har stor betydelse för hur ordningen och arbetsron i skolan ser ut. Vi har sett att 

förankringen av regler skiljde sig åt på de undersökta skolorna. Lärarens arbete i klassrummet 

påverkas indirekt av rektorns ledarskap, vad det gäller ordningen och arbetsron. En slutsats vi 

kan dra är att om rektorn på skolan bedriver och förespråkar en tydlig och kontinuerlig 

förankring av ordningsregler så skapar det gynnsamma förutsättningar i värdegrundsarbetet 

för skolans personal och elever.  
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SUMMARY: 
 
The aim of this essay is to investigate the procedure and leadership methods employed by 

school management and pedagogues alike and examine the effect upon a school’s working 

environment and routine. The study was based upon qualitative interviews performed on four 

teachers and two headmasters in two separate municipal secondary schools, and the 

subsequent interviewee results were divided into different universal themes and consequently 

analysed. The results show that the procedure and leadership methods employed by the 

school’s administration have a very powerful impact upon the school’s working environment 

and routines, and a distinct difference with regards the support of rules among the two 

separately investigated schools, was witnessed. Furthermore, we were able to determine that 

the procedure and leadership methods employed by the school’s administration have a 

distinct, albeit, indirect effect upon pedagogues’ working environment and routines. This 

essay concludes that if a school’s administration pursues clear and continuous support for its 

working and environmental policies, basic common principles for the benefit of school 

personnel and pupils alike, will be maintained.  
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Inledning 

Skiljer sig klassrumsklimatet och elevers beteende åt i en klass beroende på vilken lärare som 

undervisar? Under våra Vfu-perioder har vi erfarit olika lärares sätt att undervisa och förhålla 

sig till eleverna och ordningen i klassrummet. Vi kan konstatera att det råder stora skillnader i 

lärares förhållningssätt gentemot eleverna och hur undervisningen bedrivs. Att lärare anpassar 

undervisningen efter eleverna måste ses som något positivt. Enligt Lpo 94 

(Utbildningsdepartementet, 1998) skall undervisning anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov. Undervisningen kan därför aldrig vara lika för alla. Vad är det då som påverkar 

lärares agerande när det kommer till ordning och reda? Hur påverkas lärare av de ramar som 

de har att hålla sig inom och av förutsättningar som till exempel tid och regler?  

 

Redan i slutet av 1950-talet var disciplin- och uppfostringsfrågor ett vanligt förekommande 

tema i dags- och fackpress (Husén, Husén & Svensson, 1959). Vi har alltid varit intresserade 

av problemet med ordning och reda och den aktuella skoldebatten får oss än mer intresserade. 

Det råder i dagsläget en het debatt i massmedia om skolans sätt att hantera stökiga och 

lågpresterande elever. Vi har kunnat följa debatt- och dokumentärprogram om skolan på TV 

och i radio. I en debattartikel i Dagens Nyheter våren 2006 hävdade Jan Björklund och Lars 

Leijonborg, två folkpartistiska riksdagspolitiker, att klassrumsklimatet i svenska skolor 

utmärker sig i jämförelse med andra länder. Inget annat land har så stökiga klassrum och 

elever med så många sena ankomster som Sverige. De menar även att det råder ett grovt språk 

med svordomar i den svenska skolan som inte förekommer i något annat land (Björklund & 

Leijonborg, 2006). Hösten 2006 då Sverige fick en ny regering tog den politiska skoldebatten 

om ”ordning och reda” i skolan ordentlig fart. Skolminister Jan Björklund ser pessimistiskt på 

den svenska skolan ur aspekten ordning och reda. Han vill bland annat återinföra betyg i 

ordning och uppförande. Fields (2004) diskuterar forskning som är gjord i Australien och 

Storbritannien som visar att lärare där har en låg acceptans mot elever som inte sköter sig. 

Utvisning ur klassrummet, krav på lydnad och hot om bestraffning är vanligt förekommande 

konsekvenser. Lärares sätt att hantera elevers störande beteende på detta vis har brister enligt 

Fields (2004).   
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Störande beteende kan definieras som en avvikelse från vanligt accepterande normer inom de 

sociala, intellektuella och känslomässiga spektrumen. Det involverar även missbruk av regler 

och vägran att samarbeta. Störande beteende definieras även som ett uppträdande som 

allvarligt inkräktar och stör den dagliga klassrumsundervisningen (Infantino & Little, 2005). 

Ett av de vanligaste förekommande störande inslagen i många undersökningar är enligt elever 

och lärare när elever pratar rätt ut utan att räcka upp handen. Problemet i sig ses inte som 

något märkvärdigt. Däremot anses den höga frekvensen och förekomsten av beteendet som 

mycket störande och arbetsamt av flera lärare (Infantino & Little, 2005, Poulou & Norwich, 

2000, Wester, 2008). De mest problematiska beteenden när det gäller elevers uppförande 

enligt 170 lärare i en grekisk undersökning är att elever inte arbetar på lektionen, är negativa, 

aggressiva med fysiska tendenser eller har koncentrationssvårigheter (Poulou & Norwich, 

2000). 

 

Regler är en grundläggande del i skolvardagen. De är ständigt närvarande genom att de 

efterlevs eller överträds. Reglerna befästs i vanor och rutiner i det tysta. Det är först när 

reglerna överträds som det blir en reaktion från skolpersonal, elever och allmänhet (Wester, 

2008). Enligt en australiensisk undersökning upptas cirka 76 procent av högstadielärarnas tid 

av att stävja elevers oönskade beteenden. De flesta av dessa anses dock av lärarna vara av det 

mildare slaget. Undersökningen visar att det finns fyra till sex elever i varje klass som av 

lärarna upplevs som besvärliga och störande (Infantino & Little, 2005). Lärarens ledarskap 

spelar självklart en stor roll för hur denne agerar med besvärliga och störande elever. Enligt 

Samuelsson (2008) syftar ledarskapet till att skapa plats och rum för lärandet samt fostra till 

ett liv i samspel med andra individer.  

 

Genom att utföra den här undersökningen och försöka få svar på våra frågeställningar vill vi 

skapa de bästa förutsättningarna för vår blivande profession och för våra elever.    
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Bakgrund 

I följande avsnitt tar vi upp ledarskapets betydelse samt hur regler och konsekvenser påverkar 

elever och lärare. Vi tittar även närmare på vad som står i skolans styrdokument. Vilka 

bestämmelser och regler finns när det gäller vilka disciplinära åtgärder skolan får åberopa vid 

ett icke önskvärt beteende? Vår teoretiska utgångspunkt är Ramfaktorteorin vilken kan sägas 

beskriva förhållanden som påverkar undervisningen. Denna teori tar upp faktorer som 

begränsar eller skapar gynnsammare förutsättningar för skolors och lärares arbete. 

 

Skolans innehåll och hur den skall utformas har varit i ständig diskussion under 1900-talet. 

Skolan har utvecklats och förändrats under dessa år och olika ärenden har betonats mer eller 

mindre (Imsen, 1999). Skolan och samhället är tätt sammanvävda och ömsesidigt beroende av 

varandra. Det finns anledning att fråga vem som styr vem. Styr skolan samhället eller styr 

samhället skolan? Samhället och skolan formar varandra men i två skilda tidsperspektiv. I 

första hand är det samhället som formar skolan som den är för ögonblicket. Men på lång sikt 

är det dagens skolelever som utgör och formar morgondagens samhälle. Skolan kan upplevas 

som maktlös då den styrs av många ramar såsom lagar, förordningar och ekonomiska anslag. 

Däremot har skolan ändock en stor inverkan när det gäller att delta i fostran av barn och 

ungdom eftersom skolan skapar attityder och kompetens för de som skall bära upp 

morgondagens samhälle. Den norska skolmannen Olav Storstein skrev 1946 ”Framtiden sitter 

på skolbänken” (Imsen, 1999, s.108). 

 

Lärare och rektorers ledarskap 

Forskare är överens om att ledarskap syftar till att skapa plats för lärande och fostra till ett liv 

i samspel med andra människor. Enligt forskarna kan fostransarbetet beskrivas som 

förebyggande eller avbrytande. Forskning visar att det är viktigt för lärare att hjälpa eleverna 

att leva upp till de förväntningar som ställs på dem i stället för det motsatta, att trycka ner och 

klanka på elevernas outvecklade förmågor (Samuelsson, 2008). Good och Brophys 

undersökning som citeras i Samuelsson (2008) och visar, liksom många andra undersökningar 

att distraktioner enklast hanteras innan de uppstått och att lärare bör arbeta med förebyggande 

insatser istället för att utnyttja olika intervenerande insatser. Lärares planering och 

beslutsfattande gällande regler måste vara klara innan skolstarten, vilket även Ljungström 

(2003) menar. En undersökning gjord av Evertson och Emmer (1982) visar att tiden som 
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läggs ner vid starten på terminen för att etablera effektivt klassrumsledarskap är avgörande för 

att det skall fungera i klassrummet.  

 

Enligt Stensmo (2000) finns det sex ledarstilar som alla behandlar gruppens och de sociala 

relationernas betydelse för verksamheten i klassrummet. Eleverna och gruppen kommer att 

kräva olika ledarskap beroende på sammanhang och förutsättningar. Det gäller att finna ett 

ledarskap som individuellt passar lärare och elever. En förutsättning för en god ledare i skolan 

är att det finns en kommunikativ interaktion mellan lärare och elev. Det är viktigt att se och 

höra alla och att alla får komma till tals. En fungerande dialog mellan lärare och elev erhålls 

om läraren lyssnar aktivt. Det vill säga läraren ger en återkoppling till eleven under samtalet 

så att denne känner sig sedd och hörd (Stensmo, 2000).  

 

Wennberg och Norberg (2004) ser på ledarskapet i skolan som en nyckelfråga och anser att 

mycket vore vunnet om det kunde stärkas. Det måste ges högsta prioritet eftersom elever 

behöver vägledning. Ledarskapet bidrar till att få klassrumssituationen att fungera och att 

arbetsdagen i skolan skall ha lärandet i fokus och inte kretsa kring ordningsfrågor. 

Lärare, precis som föräldrar, har goda ambitioner och vill barnet det bästa. Det handlar inte 

bara om att ge barnet det de vill ha, utan att som vuxen vägleda och hjälpa barnet så att det 

skall klara sig i livet. Detta kan upplevas vara krävande då det ofta handlar om att gå i konflikt 

med eleven och hävda sin uppfattning, men med elevens bästa för ögonen naturligtvis. 

Wennberg och Norberg (2004) menar att uppdraget som gränssättare kräver kraft och ork. Det 

är oftare lättare att säga ja istället för nej. För att bana väg för det pedagogiska arbetet krävs 

ett gott ledarskap. 

 

Det är viktigt enligt Lindell & Hartikainen (2001) att även rektorerna syns mer ute i 

verksamheten och framträder mer än idag i storgrupp på skolorna. Det är ju trots allt rektorn 

som är högsta ledaren i skolan. På många skolor i dag så vet eleverna knappt vem som är 

rektor vilket visar att ledarskapet inte fungerar bra. 

 

Regler i skolan 

Etik och moral är två ord som ofta förknippas med varandra. Moral är våra egna handlingar, 

normer och värderingar som vi bär med oss. Moralen visar sig i den etik man har och våra 

egna handlingar speglar den (Wester, 2008). Det är således våra handlingar som styrs av 
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moralen som i sin tur styrs av etiken. Lindstein som citeras i Westers avhandling (2008) 

menar att barns medvetenhet om regler och kunskap om olika typer av regler och respekt för 

dem skiljer sig ofta tydligt under barnets moralutveckling. Barns moraluppfattning formas, 

omformas och påverkas under uppväxten utav den miljö barnet befinner sig i. Ålder och 

mognad har även betydelse för vilken moraluppfattning barnen har och därmed för de normer 

barnet handlar efter. Svenska barn tillbringar stor del av sin vakna tid i skolans klassrum. Vad 

som händer och sker där är därför av stor betydelse (ibid). 

 

Regler framställs ofta som ett effektivt verktyg för lärare som syftar till att upprätthålla 

disciplin och ordning. Regler kan också ses som ett viktigt hjälpmedel för lärare i arbetet med 

att få elever att uppträda i linje med skolans intentioner; lärande, social och kunskapsmässig 

utveckling (Samuelsson, 2008). Detta verktyg kan även sägas stödja läraren i ledandet, 

organiserandet och hanterandet av verksamheten i klassrummet (Boostrom, 1991).  

Skolverkets rapport (1999) visar att värdegrundsdiskussioner i skolan mest handlar om regler. 

Undersökningen visar att med gemensamma ordningsregler finns det något att stå enade 

kring. Samtidigt visar rapporten att regelarbetet på skolorna inte sker helt oproblematiskt, då 

vissa elever inte följer reglerna och några lärare inte genomdriver dem.  

 

Det framhålls återkommande i Samuelssons avhandling (2008) hur viktigt det är att ha tydliga 

och klara regler och vanor för hur arbetet i klassrummet skall fungera.  Om reglerna tidigt 

förankras och introduceras så underlättas lärarens arbete på så vis att rollen i arbetsrelationen 

blir tydlig (Samuelsson, 2008, Ljungström, 2003). Evertson och Emmers (1982) undersökning 

visar att lärare på högstadiet tillbringar mindre tid än låg- och mellanstadielärare att tala med 

elever om förankring av regler och rutiner. De menar att högstadielärare med ett 

framgångsrikt ledarskap avsatte upp till fyrtio minuters diskussion om regler och rutiner under 

terminens första eller andra lektion. Genom att involvera elever, föräldrar och personal i 

förankringen av ordningen och trivselreglerna menar Lindell och Hartikainen (2001) att det 

blir mer tyngd och kraft i helheten på skolan. På detta vis har skolan stora förutsättningar att 

lyckas.  

 

Enligt Thornberg (2004) bedömer elever aktivt regler och är mycket kritiska till orättvisa och 

inkonsekventa skolregler. Därför är det av stor betydelse att eleven förstår och vet varför en 

regel finns. Om motiveringen om varför regeln finns inte upplevs som trovärdig hos eleven är 

det lättare att regeln bryts enligt Häggqvist (2004), Thornberg (2004; 2006). 
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Konsekvenser vid regelbrott 

Skolans uppdrag är att hjälpa till att fostra eleverna till goda samhällsmedborgare. Själva 

utarbetandet och förankringen av ordningsreglerna och konsekvenserna spelar en stor roll 

liksom att eleverna får inflytande över detta. Om en elev bryter mot ordningsreglerna är det 

viktigt att skolans personal ingriper och markerar vad som gäller. Eleverna måste förstå att 

alla på skolan omfattas av ordningsreglerna och att de tagits fram i en demokratisk ordning. 

Regler är till för att följas oavsett vilken personlig uppfattning man har om dem (Skolverket, 

2006).  

 

Enligt Lindell och Hartikainen (2001) är det lika viktigt att genomdriva och besluta om 

påföljder och konsekvenser som att se över vilka regler som skall gälla på skolan. Samtal som 

konsekvens är en stor del i åtgärdsarbetet för elever med oönskat beteende. Detta samtal sker i 

olika nivåer, mellan lärare elev, mellan lärare vårdnadshavare och mellan rektor elev och kan 

sedan gå vidare till en elevvårdskonferens. Om eleven upprepade gånger bryter mot en regel 

så skärps konsekvenserna beroende på hur allvarliga problemen är (ibid). Samuelssons 

avhandling (2008) visar att korrigering av ett störande beteende oftast startar milt vilket ger 

eleven en möjlighet att korrigera sig. Om det inte sker en bättring följer en hårdare 

korrigering. Ändamålet med konsekvenserna är att fostra eleverna till ett gott framtida 

uppträdande och skapa en trygg och lugn lärandemiljö (Skolverket, 2006). 

I Infantino & Little (2005) framkommer att det eleverna anser vara de värsta konsekvenserna 

av ett icke önskvärt beteende är att tvingas till samtal med rektorn på skolan, kvarsittning 

samt en skriftlig anmärkning som skickas hem till föräldrarna. Lindell och Hartikainen (2001) 

menar att det är av stor betydelse att skolan gemensamt diskuterar, förankrar och genomför 

relevanta sanktioner. För att detta ska leda till ett bättre beteende för den som medvetet bryter 

mot reglerna, är det viktigt att konsekvenserna verkligen känns för eleven Det är av vikt att 

konsekvensen är väl genomtänkt så att ett destruktivt beteende inte förstärks. 

 

Enligt eleverna i undersökningen kan däremot positiv uppmärksamhet leda till ett bättre 

beteende. Positiv uppmärksamhet kan i det här fallet vara att hemmet skriftligen får reda på 

att eleven gjort något extra bra eller att en slags bonus delas ut, till exempel ett stipendium 

eller att eleven ges kompensation i form av ledig tid (Infantino & Little, 2005).  I Wester 
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(2008) går att läsa att positiv förstärkning oftast ges i samband med teoretiska prestationer. 

Negativ förstärkning används till största delen i samband med socialt uppförande.  

 

Skolans styrdokument 

I styrdokumenten som är grundläggande för all verksamhet i skolan går det att läsa vilka 

riktlinjer som är primära för pedagogerna i dess yrkesutövning. I skollagen, 

grundskoleförordningen och Lpo94 finns anvisningar och direktiv om hur pedagoger skall 

agera vid olika scenarion, till exempel, vilka disciplinära åtgärder som kan åtföljas av ett icke 

önskvärt beteende. 

 

Skollagen 

I skollagen går det att läsa i kapitel 3 § 1 att alla barn i Sverige har skolplikt. Det vill säga de 

har rätt att få utbildning inom det offentliga skolväsendet. I kapitel 3 § 11 står det dock att 

som en disciplinär åtgärd mot en elev får skolan i ringa omfattning stänga eleven ute från 

utbildningen (Utbildningsdepartementet, 2003: a). I en ny lag (2007:378) ges rektor eller 

lärare tillåtelse att från en elev omhänderta föremål som anses störande eller utgör en fara för 

säkerheten i skolverksamheten (Svensk författningssamling, skollag 1985:1100). 

 

Grundskoleförordningen 

I Grundskoleförordningen (Utbildningsdepartementet, 2003b) går att läsa om bestämmelser 

och regler gällande grundskolan utöver det som nämns i Skollagen. Här finns tydliga 

anvisningar gällande elever som uppträder olämpligt och inte följer skolans ordningsregler. I 

kapitel 6 § 8b står det att det är rektorn som ansvarar för att det finns ordningsregler på 

skolan. Dessa skall utarbetas, förankras och följas upp av lärare, övrig personal på skolan, 

elever och deras vårdnadshavare. I kapitel 6 § 9 i Grundförordningen handlar det om 

disciplinära åtgärder om en elev uppträder olämpligt. Läraren skall då genom tillsägelse och 

samtal be eleven att ändra sitt uppförande. Om ingen bättring sker skall läraren kontakta 

elevens vårdnadshavare. Läraren har vidare rätt att visa ut eleven från klassrummet under 

resten av undervisningspasset eller att under uppsikt låta eleven stanna kvar i skolan som mest 

en timme efter skoldagens slut. Om eleven fortsätter med det olämpliga beteendet eller gör sig 

skyldig till en allvarligare förseelse skall läraren anmäla saken till rektor. Hos rektor kan 

ärendet följas upp med en elevvårdskonferens där åtgärder anpassade efter elevens 

individuella förhållanden skall tas fram tillsammans med vårdnadshavare. Om ingen bättring 
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sker skall en anmälan till styrelsen (skolnämnden) ske där överväganden om passande åtgärd 

skall beslutas (Utbildningsdepartementet, 2003b).  

 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 

I Lpo94 står det inledningsvis om skolans värdegrund och uppdrag. Skolans uppgift är att till 

eleverna förmedla och förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. 

Läroplanen betonar vidare respekten för den gemensamma miljön. De värden som skolan 

skall gestalta och förmedla till eleverna är människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 

med svaga och utsatta. Detta förhållningssätt kan utvecklas genom att eleverna fostras till 

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande (Utbildningsdepartementet, 1998).   

 

Teoretisk utgångspunkt 
 

Ramfaktorteori 

Ramfaktorteorin brukar sammankopplas med pedagogen Ulf P. Lundgren eftersom han 

explicit var den första att formulera den (Imsen, 1997). Även Urban Dahllöf gjorde inom det 

svenska forskarsamhället sig känd som ramfaktorteorins upphovsman (Gustavsson, Selander 

& Dahlöf, 1994). Han formulerade grunden för teorin när han undersökte vilka effekter 

grupperingen av elever har (Dahllöf, 1967).  Teorin gör gällande att utförandet och 

utformandet av undervisningen inte kan ske genom en lärares fria val, vilket den normativa 

didaktiken gör gällande. ”Ramfaktorer är förhållanden som påverkar undervisningen och som 

bidrar till att främja eller hämma den på olika sätt” (Imsen, 1997, s.308).  Det står således 

inte läraren fritt att välja hur saker och ting skall utföras. Genom ramfaktorteorin kan 

faktorerna systematiseras och åskådliggöra hur olika faktorer på skilda samhällsnivåer 

samspelar och bildar mönster som kan iakttagas in i minsta lilla klassrum (Imsen, 1997).  

 

Lundgren (1972) menar att undervisningen inte heller kan förstås genom enkla orsak-verkan-

kedjor då det finns ett stort antal ramar och hinder som läraren måste rätta sig efter. Med 

ramar menas i detta sammanhang, skolans uppbyggnad och struktur, organisationsformer, 

byggnader och lokaler, ekonomiska ramar, läromedel och lagar och bestämmelser som skolan 

måste anpassa sig efter (ibid.). Ramfaktorteorin är enligt Lundgren ”en teori för att förklara 

undervisningsförlopp och resultat av en kollektiv undervisning” (Gustavsson, Selander & 

Dahllöf, 1994, s.7). 
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Ett av målen med teorin var att påvisa vilket inflytande staten hade på verksamheten i 

klassrummen genom dess styrning av ramvillkoren. Det väsentliga är således att kunna skilja 

mellan det läraren själv kan kontrollera och det som inte kan kontrolleras. Ramfaktorteorin tar 

sikte på det som är praktiskt möjligt och inte på de formellt uppställda målen. Detta synsätt 

skulle enligt Lundgren (1972) medföra att en förståelse skapas för varför undervisningen blir 

som den blir. Imsen (1997) menar att ramfaktorer inte bara behöver vara begränsande och 

hämmande för lärare och dess arbete. Han menar att ramarna även kan fungera som 

möjligheter till förändring men detta förutsätter att det finns ett medvetet förhållande till dem 

hos lärarna.  
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Syfte och frågeställningar  

 

Uppsatsens syfte är att på två olika skolor undersöka och jämföra rektorer och lärares 

uppfattningar om ledarskap och dess betydelse för ordning och reda.  

 

Utifrån syftet har vi formulerar följande frågeställningar: 

 

1. Hur tänker lärare kring sitt eget agerande rörande störande elever? 

 

2. Vilka strategier har den enskilda läraren för att hantera bristen på arbetsro och en stökig 

arbetsmiljö? 

 

3. Vilket inflytande anser rektor och lärare att rektorn har gällande ordningen och disciplinen 

på skolan? 

 

4. Råder det skillnad mellan två kommunala skolor i hanteringen av ordningen och 

disciplinen? 
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Metod 

Val  

Vår strävan med undersökningen var från början att jämföra och undersöka två skolor år 7-9, 

varav en kommunal skola och en friskola, när det gäller att få svar på våra frågeställningar. Vi 

ville göra vår undersökning på en friskola som utger sig för att ha ordning och reda. Tyvärr 

drog sig friskolan ur i sista minuten vilket gjorde att vi fick tänka om och välja en ny skola för 

vår undersökning. Den första kommunala skolan (1) vi valde har vi haft kontakt med tidigare 

då vi vikarierat där. Den skola som fick ersätta friskolan blev i stället en annan kommunal 

skola (2) som har gott renommé i kommunen och där en av oss tidigare vikarierat som lärare.  

 

Vi bestämde oss för att genomföra intervjuer med sammanlagt fyra pedagoger och två 

rektorer på de olika skolorna. På skola 1 tog vi kontakt med rektor 1 som gav sitt medgivande 

till oss att genomföra undersökningen. Innan rektor 1 för drygt två år sedan blev rektor på 

skola 1 arbetade han som lärare i elva år.  De två första som tillfrågades på skola 1 valde att 

delta i vår undersökning. Det var en manlig och kvinnlig en lärare. Den manliga läraren (A) 

har arbetat som lärare i tio år. Den kvinnliga läraren (B) har arbetat åtta år som lärare.  

 

Eftersom friskolan drog sig ur i sista sekunden bestämde vi oss för att åka direkt till en annan 

kommunal skola (2). Vi hoppades att genom att träffa lärare och rektor personligen så skulle 

chansen öka att de kunde ställa upp i vår undersökning. På skolan (2) stötte vi på rektor (2) i 

korridoren direkt när vi anlände. Vi frågade om han hade möjlighet att vara med i vår 

undersökning och svara på våra frågor. Han gav sitt medgivande och vi bestämde tid och plats 

för intervju.  Rektor (2) har arbetat som rektor i ungefär tio år och berättade att han även 

genomgått en rektorsutbildning. Han har arbetat cirka ett år på skola 2. Vi träffade även två 

lärare i skolans korridor och frågade dem om de hade möjlighet att ställa upp i vår 

undersökning. De tillfrågade valde att delta. Den första vi träffade på var en manlig lärare (C) 

som arbetat som lärare i cirka tio år. Den andra läraren vi tog kontakt med var en kvinna (D) 

som också arbetat som lärare i tio år.  
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Tre av lärarna är behöriga och har fast anställning som lärare i kommunen. En av de 

intervjuade lärarna har en så kallad lokal behörighet1 med fast anställning. Vi har inte tagit 

hänsyn till informanternas ålder, kön, erfarenhet eller utbildning när vi valde informanter i vår 

undersökning. 

                           

                           

 

                                                         Deltagare/informanter: 

Skola 1 Rektor 1 Lärare A och B 

Skola 2 Rektor 2 Lärare C och D 

 

 

 

Datainsamlingsmetod 

 

Intervju som metod kan endera vara kvalitativ eller kvantitativ. Den kan även vara 

strukturerad med fasta frågor och frågeområden eller ostrukturerad med friare formulerade 

frågor vilka kan varieras på olika sätt (Johansson & Svedner, 2001). I en intervju som har hög 

grad av strukturering uppfattas frågorna på likartat sätt av intervjupersonerna, vid en låg grad 

av strukturering kan den intervjuade tolka frågorna fritt utifrån sina erfarenheter och 

värderingar (Olsson & Sörensen, 2001). Vår studie bygger på halvstrukturerade intervjuer 

som är en variant av den kvalitativa metoden vilket ger beskrivande data. Människans egna 

skrivna eller talade ord och observerbara beteenden fokuseras. Vår undersökning är kvalitativ 

då respondenten har möjlighet att svara utan fasta svarsalternativ (Olsson & Sörensen, 2004).  

 

Konsten att utföra en intervju ligger i att vara objektiv men ändå nära och mottaglig för 

respondentens budskap. Den kvalitativa forskningsintervjun kan förlora sin trovärdighet om 

den som utför intervjun lägger in sina egna värderingar och tankar vid intervjutillfället.  

Enskilda intervjuer är inte en dialog utan ett sätt att få kunskap om den intervjuades värld 

(Olsson & Sörensen, 2004). Öppenhet och lyhördhet är betydelsefulla faktorer och nödvändig 

                                                 
1 Lokal behörighet betyder att det under vissa förhållanden finns möjlighet för personer som är obehöriga 
att få en tillsvidareanställning, en så kallad lokal behörighet som lärare/pedagogisk personal. Personen i 
fråga har en jämförbar utbildning men dock ingen lärarutbildning.  
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då den intervjuandes kommentarer ibland kan vara svårtolkade. En väl genomförd intervju 

kan ge uttömmande information som möjliggör en förståelse för lärarens syn på undervisning, 

förhållningssätt, målsättningar och planering. Den kan även ge stor kunskap som är direkt 

lämplig att använda i läraryrket (Johansson & Svedner, 2001).  

  

Procedur 

Rektorerna kontaktades personligen vid de båda skolorna och ett missivbrev (se bilaga 1) 

delades ut som informerade om vår studie. Rektorerna godkände vår undersökning och vi tog 

därefter kontakt med pedagogerna för att fråga om de hade möjlighet att delta i vår studie. 

Även lärarna fick var sitt missivbrev (bilaga 1). Vi valde att i förväg dela ut frågorna så att 

båda skolorna kunde delta på lika villkor och vara lika förberedda. Vi delade personligen ut 

intervjufrågorna (bilaga 2 & 3) till fyra informanter och mailade till två.  Rektorerna och 

pedagogerna informerades också om att deltagandet var frivilligt och anonymt. Svaren kan 

inte kopplas till en specifik person, vilket stämmer överens med de forskningsetiska kraven 

(Vetenskapsrådet, 2007).  

 

Genom mail- och personlig kontakt bestämde vi med respektive lärare och rektor tid och plats 

för intervju. Vi utförde samtliga intervjuer under vecka 42. Intervjuerna spelades in på band 

då det är orimligt att i efterhand komma ihåg allt som sägs och helt omöjligt att hinna 

anteckna allt under intervjuns gång. För att vara på den säkra sidan använde vi oss av två 

bandspelare vid intervjutillfällena utifall något tekniskt missöde skulle inträffa. Intervjuerna 

transkriberades, det vill säga intervjuerna skrevs ner ordagrant och kodades, samma vecka 

som intervjuerna skedde. Det kändes angeläget att i så nära anslutning som möjligt 

transkribera intervjuerna, för att i största möjligaste mån komma ihåg vad som sagts och 

framförts. Intervjuerna med rektorerna och lärarna pågick i cirka 30 minuter. Vid 

resultatredovisningen har vi för tydlighetens skull ingripit i den transkriberade texten och 

förändrat den till skriftspråk. 

 

Vid intervjuer med rektorerna och lärarna har vi följt våra i förväg uppställda frågeguider där 

de har fungerat som mall, eller ram, för samtal kring ordning och reda. Frågeguiderna finns 

redovisade i slutet av uppsatsen som bilagor (Bilagor 2 & 3). 

 

 

 19



Textbearbetning 

Det finns tre olika synsätt vid bearbetning av kvalitativa metoder. Den äldsta formen är 

hermeneutik, som innebär att man tolkar och förstår det sammanhang som uttrycks i tal och 

skrift. Den andra formen är fenomenologisk bearbetning, som innebär att människors 

upplevelser och erfarenheter beskrivs och även hur de upplever verkligheten. Det tredje 

synsättet är etnografi och där lyfter man fram de sociala eller kulturella aspekterna (Olsson & 

Sörensen, 2004). 

 

Intervjuerna i vår studie handlar om människors upplevelser och erfarenheter och är i någon 

form fenomenologisk därför att de beskriver hur rektorer och lärare tänker kring ordning och 

reda. Vi har hittat gemensamma teman i intervjusvaren och kategoriserat svaren efter 

frågeställningarna för att hitta mönster som vi sedan analyserat. 

 

Tillförlitlighet 

Reliabilitet betyder noggrannhet eller pålitlighet. Validitet betyder giltighet eller 

överensstämmelse. Dessa begrepp är mest genomarbetade för kvantitativa data, men har också 

en relevans för kvalitativa studier. När det gäller reliabilitet kan man säga att detta innebär att 

om man mäter eller observerar samma aspekt av verkligheten vid upprepande tillfällen, bör 

man få ungefär samma resultat varje gång (Stensmo, 2002). Validitet innebär alltså att vi 

mäter det som är relevant i sammanhanget medan reliabilitet innebär att vi mäter på ett 

tillförlitligt sätt (Olsson & Sörensen, 2004).  

 

En standardiserad intervju är väl planerad så att intervjuaren inte har möjlighet att ändra 

frågorna från en intervjuperson till en annan. Frågorna ställs i exakt samma ordning och 

ordalydelse och intervjupersonerna får avge svar efter fasta svarsalternativ. Det viktigaste 

skälet till att standardisera en intervju är önskan att minska intervjuarens inflytande på 

intervjun (Olsson & Sörensen, 2004). Vår studie har låg grad av standardisering eftersom vi 

använt oss av frågeguider, som inte har fasta svarsalternativ för att få så uttömmande svar som 

möjligt. Vi använde oss av två olika frågeguider, en till rektorerna och en till lärarna (bilaga 2 

& 3). Frågeguiderna användes i samtliga intervjuer. Transkribering och analys av allt 

intervjumaterial behandlades lika. Våra intervjuer måste granskas kritiskt eftersom vi är 

medvetna om våra brister som intervjuare då rollen är ovan för oss. Vår tidigare erfarenhet av 

att intervjua är mycket begränsad. Bland annat lämnas flera av informanternas svar till vår 
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tolkning då meningarna inte är fullständiga och vi inte uppmärksammade detta vid 

intervjutillfället. Vi kan se en svaghet vid våra intervjutillfällen då vi inte har fördjupat eller 

krävt en förtydling av vissa frågor. Vid transkriberingen kan det vidare vara svårt att uppfatta 

allt som sägs, både på grund av dålig ljudkvalitet på inspelningen och informantens otydliga 

tal och artikulering. Ett större antal intervjuer med rektorer och lärare hade antagligen lett till 

ett rikare och mer representativt material. Det som till sist är avgörande för omfattningen av 

vår undersökning är hur mycket tid vi har haft tillgodo för detta arbete.  

 

Forskningsetiska principer 

De intervjuade lärarna blev muntligt informerade om de grundläggande forskningsetiska 

principerna. Fyra allmänna huvudkrav på forskningen finns för att skydda individen. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Johansson 

& Svedner, 2004, Olsson & Sörensen, 2004, Vetenskapsrådet, 2008). Personerna som har 

intervjuats i samband med denna uppsats har delgivits information om arbetets syfte, upplägg 

och metoder. De intervjuade lärarna har gett sitt samtycke till att delta i denna undersökning. 

De är också upplysta om att de när som helst kan avböja eller avbryta sin medverkan. De 

intervjuades identitet skyddas genom att deras namn är fingerade. Alla insamlade uppgifter 

om de enskilda personerna som medverkat kommer endast att användas av oss i detta 

forskningsändamål. 
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Resultat 

Utifrån enskilda intervjuer som vi haft med rektorer och lärare kodades dessa upp i teman. 

Syftet med resultatredovisningen är att svara på de övergripande frågeställningarna. Detta gör 

vi genom att utkristallisera ett antal teman som också är en del av resultatet. För varje tema 

har svaren sammanställts och tolkats. I redovisningen av resultatet presenteras analysen 

åtföljd av ett eller flera citat. Citaten förstärker sammanhanget och kan ses som ett 

komplement. 

 

 

 Pedagogers tankar 

 

 Pedagogers strategier i mötet med oreda 

 

 Rektorns roll  

 

 Likheter och olikheter i strategier 

 

 

Pedagogers tankar 

Lärare A, B och C menar att eleverna har olika sätt att ta till sig kunskap på och att det finns 

olika inlärningsstilar. Lärare A säger att det inte går att generalisera på vilket sätt eleverna lär 

sig bäst. Lärare C menar dock att pojkar är mer kinestetiska och lär sig med kroppen medan 

flickor lär sig genom att läsa och skriva. Lärare B på skola 1 ser till varje barns individuella 

behov och vill väcka deras lust och nyfikenhet till lärandet.  Både lärare B och C menar att det 

dock är det traditionella undervisningssättet, skriva, läsa, prov och test som förekommer i 

skolan. De anser att det är svårt att jobba på annat sätt i skolan inom de ramar som finns där 

idag. Lärare D på skola 2 som undervisar i hem- och konsumentkunskap och exemplifierar 

hur hennes elever lär sig bäst. Det vill säga genom att varva praktiskt arbete med teoretiskt 

arbete. Muntliga genomgångar och reflektioner under lektionerna genomsyrar hennes 

undervisning. Även lärare A menar att det optimala för inlärningen vore att jobba praktiskt 

och ha samtal under tiden. 
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Alla lärare är eniga om att det är de som bestämmer i klassrummet men de utgår ifrån och 

rättar sig efter de ordningsregler som finns på skolan. I ordningsreglerna på skola 1 (bilaga 4) 

finns det inga direktiv om vad som gäller när det kommer till kepsar och huvudbonader. 

Lärare A menar att det är det fritt för läraren att göra som den vill. Lärare A säger så här 

angående kepsar; ”jag tycker inte man skall ha den inomhus men det står ingenting om det 

och då får man väl ha det då. Personligen så vill jag inte ha det. Men det är alltså bara att 

rätta sig”.  Han hävdar vid ett flertal tillfällen under intervjun att han inte har några problem 

alls att ta duster om detta med eleverna. Tidigare har lärare A inte tillåtit kepsar i sitt 

klassrum, den här terminen låter han dock eleverna bära keps i klassrummet vilket beror på att 

han övertagit många nya klasser där eleverna tillåtits burit keps. Det finns heller ingen 

utskriven regel som säger att eleverna inte får ha fötterna på borden i korridorerna. Lärare A 

säger dock alltid till eleverna att ta ner fötterna från borden i sin korridor. Han tar alla duster 

han vill men det gäller bara i hans egen korridor där elever från hans arbetslag ingår och som 

han har en relation till.  

 

Lärare A tror inte att eleverna blir förvirrade av olika direktiv utan de anpassar sig efter 

situationen och läraren. I stället menar han att det mer känns som om det är de vuxna på 

skolan som blir förvirrade över att alla gör olika och att olika regler gäller. Eleverna försöker 

dock hela tiden flytta fram sina positioner enligt lärare A Han hävdar att detta inte är något 

problem för honom. Har han bestämt sig för en regel så går han på det. Lärare B menar att om 

hon inte finner stöd i ordningsreglerna (bilaga 4) så lutar hon sig mot normala umgängesregler 

och använder sunt förnuft. Lärare B tycker inte att eleverna skall ha huvudbonad inomhus 

men eftersom det inte finns någon regel om detta så tillåter hon sina elever att bära mössa 

inomhus. Lärare C på skola 2 uttrycker en tacksamhet över att det inte finns någon regel som 

förbjuder Mp3 på lektionerna (bilaga 5). Som speciallärare använder han det som ett stöd i sin 

undervisning då det är många som fungerar och presterar bättre med musik.  

 

De mest störande beteendena hos eleverna enligt lärare A och D är om eleverna kommenterar, 

avbryter och visar dålig respekt för varandra.  Båda lärarna anser att hög ljudnivå är ett 

störande moment. Lärare A menar också att elever som kommer sent till lektionerna då han 

börjat genomgången är oerhört irriterande. Lärare B anser att de mest störande beteendena hos 

eleverna är när eleverna är dum mot någon annan, skojbråk finns inte enligt henne. Ett 

störande moment är också när en elev pratar rätt ut, vill eleven något så skall de enligt lärare 

B räcka upp handen. Lärare C anser att det är störande om eleverna inte jobbar utan bara 
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pratar om annat. Han tycker även det är störande med mössor och ytterkläder. De skall 

egentligen lägga sina mössor och ytterkläder i skåpet enligt ordningsreglerna (bilaga 5) men 

eleverna har trots detta ofta med sig dem till klassrummet. Lärare C säger åt eleverna att lägga 

dem på en annan plats i klassrummet. 

 

Förhållningssättet till regler har enligt lärare A och C stor betydelse för ordningen i 

klassrummet. Det är viktigt att vara konsekvent och att reglerna följs. De menar att reglerna 

inte är förhandlingsbara. Lärare A menar att om han får undervisa och lära känna en klass från 

årskurs 7 blir elevernas förhållningssätt till reglerna bättre än om han träffar en klass för första 

gången i årskurs nio. Han menar att det byggs upp ett förtroende och elev och lärare vet var 

man har varandra. Lärare C ser inte elevers ifrågasättande av regler som något negativt, men 

om eleverna vill förhandla så är det deras uppgift att utmana och testa lärarna. Lärare C 

informerar då eleverna hur de kan påverka en förändring av regler.  Detta måste ske genom en 

demokratisk diskussion som börjar i klassen och sedan förs vidare till elevrådet. Lärare D 

menar att förståelsen för regler är viktig.   

 

Pedagogers strategier i mötet med oreda 

Lärare A i Skola 1 säger att han kan påverka reglerna i sitt eget klassrum som han vill. Han 

uttrycker dock en besvikelse över att inte få det stöd av Skolverket som han skulle önska. 

Exempelvis skulle han vilja låsa dörren vid genomgångar för att slippa bli störd av elever som 

kommer försent. Där har han inget stöd hos Skolverket då de menar att det är läraren som har 

det yttersta ansvaret för eleverna under lektionstid.  

 

Lärare B, C och D upplever att de kan påverka reglerna om de inte fungerar genom att 

samtala med eleverna. Detta kan både lugna ner dem och påminna eleverna om vad de skall 

göra och vilka regler som gäller. Skulle det vara en hel klass som inte fungerar skulle det 

krävas en slags krishantering, någon rejäl insats menar lärare B. Väljer eleverna att inte följa 

lärarens och skolans ordningsregler ber lärare C eleverna att ta en kort ”time out” utanför 

klassrummet. Han tolererar inte att de uppför sig hur som helst.  Lärare D på skola 2 tar själv 

tag i problemet om det är regler som inte följs. För att varva ner eleverna lägger hon till 

exempel sin hand på deras arm.  
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Lärare A och B berättar att ett enskilt samtal sker mellan elev och lärare som en första 

konsekvens om inte reglerna följs. Därefter tar läraren kontakt med hemmet och elevens 

föräldrar. De flesta föräldrar tycker inte att deras barn skall bete sig hur som helst i skolan 

menar lärare B.    

 

Problemet tas sedan upp i arbetslaget vid upprepade händelser. Rektorn kontaktas vid behov 

enligt lärare B. Lärare C på skola 2 säger att det gäller att vara stenhård från början, dag ett. 

Konsekvent helt enkelt. Lärare D på skola 2 byter placering på eleverna som en konsekvens 

om det blir rörigt i klassrummet. Den värsta konsekvensen för eleven är att de blir utan betyg 

berättar lärare A. 

 

Lärare A och D använder samtal och tillsägelse som strategier för att hantera bristen på 

arbetsro. Lärare A menar att hjälper inte samtal så visar han sedan ut dem ur klassrummet. 

Han möblerar även om i klassrummet om det är stökigt. Lärare B arbetar mycket på att ändra 

värderingar hos elever och även attitydförändringar för att komma till rätta med en stökig 

arbetsmiljö. Lärare B vill lära eleverna förstå vikten av att det man själv gör påverkar andra. 

Även föräldrarna inbegrips i detta arbete genom samtal enligt lärare B. Lärare C som är 

speciallärare menar att han tar hänsyn till de olika individerna och försöker anpassa sin 

undervisning efter deras förmåga och behov. Han menar att det finns många verktyg att ta till 

för att hantera bristen på arbetsro. Bland annat låter han eleverna arbeta med datorer. Eleverna 

tillåts röra på sig i skolan samtidigt som de löser en uppgift. Ta korta pauser och lyssna på 

musik är andra verktyg som lärare C utnyttjar.  

 

Alla lärare menar att det är de själva som kommer fram till konsekvenserna för att hantera 

bristen på arbetsro och en stökig arbetsmiljö. Lärare C på skola 2 menar att det är han som 

styr men att han gärna är öppen för förslag och kan gärna prova sig fram. En störande, stökig 

klassrumsmiljö under förra läsåret resulterade i ett extra klassmöte med föräldrarna. Där 

bestämdes det att föräldrarna skulle finnas med i klassen under en tre veckors period för att 

skapa ordning i klassen. Detta tillsammans med att två elever flyttades från klassen bidrog till 

att skapa ett lugnare klassrumsklimat. 

 

Lärare A, B och D menar att det leder till bättre ordning om någon form av sanktion delas ut.  

Lärare B tycker att sanktioner leder till en bättre ordning i klassrummet både kortsiktigt och 

långsiktigt. En kortsiktig sanktion hon nämner är att flytta eleverna från klassrummet till ett 
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enskilt rum där eleven får fortsätta arbeta. Hon nämner att det uppstått ett dilemma när det 

kommer till att skicka ut elever från klassrummet till korridoren eftersom det framkommit att 

det är läraren som har ansvaret för eleven under hela lektionen. Lärare C menar att om 

eleverna är riktigt jobbiga vet han inte om sanktioner leder till en bättre ordning i 

klassrummet.  

 

Lärare A och B som arbetar på samma skola menar att det är lite si och så med att lärare på 

skolan ser till att de gemensamma reglerna följs av eleverna. Mycket sitter i hur man orkar 

som lärare, det spelar ingen roll vad det finns för regler om ingen orkar följa dessa. Lärare A 

tror att kön också har en del med det att göra. Manliga lärare har lättare att se till att reglerna 

följs än kvinnliga lärare. En del lärare tycker inte att det är någon idé att göra något när inte 

alla drar åt samma håll när det gäller regler, då lägger man av enligt lärare A.  

 

Lärare B menar att det är samma lärare hela tiden som inte orkar och att detta borde komma 

fram till dessa lärare att det syns. Om man följer en klass under en dag kan man se att 

elevernas beteende skiftar beroende på i vilket klassrum de är och vilken ledare de har. Hon 

tror tyvärr att många lärare abdikerat från ledarrollen och att de ger upp och låter barnen sköta 

sig själva för att de själva inte orkar. Sen tror hon att lärare tolkar regler olika och att det kan 

bidra till att reglerna uppfattas olika för olika lärare. Hon anser att reglerna inte behöver 

förtydligas då de är tydliga nog. Hon anser det viktigt att fråga sig själv varför man ger sig in i 

läraryrket. Är det för att man tycker mycket om sitt ämne eller väljer man att bli lärare för att 

man tycker om att arbeta med unga människor? Om inte alla lärare följer reglerna borde 

någon form av konsekvens till enligt lärare A.  

 

Lärare C och D anser att lärarna på skolan ser till att de gemensamma reglerna följs även om 

det kanske inte är till 100 procent. Att de gemensamma reglerna följs kan man anta menar 

lärare C och D då de inte hör så mycket från eleverna om olika tolkningar av 

ordningsreglerna. Lärare C menar att reglerna ”sitter i väggarna” och att personalen är eniga 

om hur det skall vara på skolan. Han påpekar att när det gäller värdegrund och ordning och 

reda är det en förutsättning att alla drar åt samma håll om det skall bli bra. Annars menar han 

att eleverna blir vilsna och att eleverna utnyttjar lärares olika sätt att förhålla sig till regler.  

 

Lärare D upplever att lärarna följer reglerna bättre nu än för tidigare rektorer. Hon anser att 

det är tydligare styrning på skolan nu än vad det varit tidigare. Förr gick lärarkollegiet igenom 
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reglerna vid Kick off, studiedagar eller temadagar och sedan glömdes det bort. Numera menar 

hon att det känns som om lärare dagligen jobbar mot samma mål och att en uppföljning sker.  

Beslutsprocessen vid elevärenden går fortare och är tydligare än tidigare, vilket är mycket bra 

enligt lärare D.  

 

Rektorns roll i skolan  

Rektor på skola 1 menar att han i väldigt lite utsträckning har att göra med utformningen och 

bestämmandet av reglerna utan att det är eleverna som i grund och botten bestämmer dem. 

Han har dock en vetorätt. Uppförandenormen på skola 1 där rektor 1 arbetar är generellt enligt 

rektorn att du skall göra mot andra som du vill att andra skall göra mot dig. Han menar dock 

att detta inte finns uttryckt någonstans, utan är ett bra motto att följa. Även lärare A på skola 1 

menar att det inte finns några gemensamma uppförandenormer på skolan. Han nämner att det 

handlar om ordning och reda, lugnt och tyst och att kunna visa hänsyn. Rektor 1 berättar att de 

ordningsregler som finns på skolan finns uttryckta i trygghetsplanen2 detta nämner även lärare 

A och B på skola 1.  

 

Det är rektorn på skola 2 som bestämmer uppförandenormerna på skolan. Han menar dock att 

detta sker i samverkan med personal, elever och föräldrar. Lärare D håller med om detta då 

hon berättar att personalen vid varje terminsstart går igenom regler och eventuella nya 

policys. Rektor 2 på skola 2 visar oss direkt att uppförandenormerna och reglerna sitter på 

väggen på hans rum. Han poängterar hur viktigt det är med tydlighet och har därför tryckt upp 

40 skyltar med de gemensamma uppförandenormerna på. Lärare C är överens med rektorn att 

det råder tydlighet på skola 2 gällande ordningsreglerna och han påpekar vikten av att de är 

förankrade överallt. Ordningsreglerna/uppförandenormerna finns förutom på 

rektorsexpeditionen uppsatta i skolans foajé, vid cafeterian, på väg till matsalen, utanför 

skolexpeditionen och i alla klassrum. Rektor 2 menar att tydlighet är viktigt. Skolpersonal och 

elever skall veta varför man är i skolan, vad det är som gäller och vad som är skolans 

uppdrag. Lärare D menar att rektor på skolan 2 har en stor del i den positiva utvecklingen när 

det gäller att uppmärksamma problem som uppstår på skolan. Rektorn på skola 2 anser att det 

är viktigt med goda förebilder på skolan. I och med detta har han upprättat två stipendier. Det 

ena stipendiet går till en elev i klassen som klasskompisarna röstat fram som en god förebild 

                                                 
2 Trygghetsplanen innehåller bland annat skolans gemensamma ordningsregler, konsekvenser , 
likabehandlingsplan och arbetsgången för trygghetsplanen.   
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och kompis. Kriterierna till denna omröstning har elevrådet tagit fram med hjälp av rektorn. 

Rektorn är mån om att ha direkt kontakt med eleverna i elevrådet. Det andra stipendiet skall 

tilldelas elever som har kämpat väl men för den skull kanske inte uppnått toppbetyg. Det skall 

ses som en uppmuntran från skolan att det är värt att kämpa för ett gott betyg.  

 

Enligt rektor 2 får föräldrarna, i början på skolåret, en broschyr innehållande målsättningar, 

ordningsregler och förväntningar som skolan ställer på både barn och föräldrar. Med 

utgångspunkt från ett antal resurser i tid, kronor, människor och kompetens har rektor 2 valt 

att hålla fokus på framförallt två saker. Alla skall bli godkända i samtliga ämnen och att alla 

skall känna sig trygga i skolan. Kunskap och trygghet skall vara den här skolans signum, det 

är rektorns ambition. Rektorn har valt att sålla bort vissa moment som exempelvis 

fluorsköljning och mopedinformation vilket han menar är mamma och pappas uppdrag. 

Rektor 2 kan omprioritera och avstyra temadagar och andra aktiviteter, vilka avbryter lärarens 

ordinarie verksamhet, om han får signaler från lärarna att det är svårt att hinna med målen för 

kursplanen. 

 

Rektor 1 på skola 1 menar att skolan utgår från eleverna när reglerna formas. Han menar att 

regler inte skall finnas för reglernas skull utan dessa skall ligga till grund för det som anses 

vettigt. Rektor 2 säger att reglerna har funnits en tid på skolan och att det är dessa skolan utgår 

ifrån i formandet av reglerna. Han förklarar att de gamla reglerna har setts över och 

uppdaterats med elevers, föräldrars och lärares hjälp vilket också lärare C påpekar. Lärare A 

på skola 1 anser att det är svårt att ensam påverka otillräckliga regler, men det underlättar om 

man är flera stycken som tycker lika. Processen att påverka reglerna kan ta väldigt lång tid 

menar lärare B på skola 1 vilket medför att lärare kanske agerar på egen hand. Lärare D på 

skola 2 tycker inte att hon lyckats påverka skolans regler under tidigare rektorers ledning men 

kan se att en förändring är på väg. Lärare B och C menar att de kan påverka otillräckliga 

regler på skolan genom att tala med arbetslaget, utvecklingsledaren eller direkt med rektorn.  

 

Trygghetsplanen, som innehåller bland annat skolans ordningsregler, går på ett årshjul på 

skola 1. I början på höstterminen förankras planen hos årskurs sju. Åttor och nior bör redan 

veta vad som står i den enligt rektor 1. Senare på höstterminen utförs en utvärdering och då 

tittar man på om något skall läggas till eller tas bort, därefter sker en revidering. Alla elever är 
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med och påverkar genom att de diskuterar detta på mentorstiden3. Sedan tar klassens BIG4-

representanter med sig detta till BIG-mötet och skriver ner vilka regler som skall gälla. Enligt 

rektor på skola 1 lanseras trygghetsplanen med ordningsreglerna i januari vilket även lärare A 

och B nämner. Rektor 1 berättar att i januari sker en genomgång av Trygghetsplanen för att 

alla skall känna till att det var så här de facto det slutade. Det framkom inte vid intervjun vem 

som går igenom trygghetsplanen.  

 

Som nyanställd får man en mapp enligt rektor 1 som innehåller en hel del material där 

ordningsregler inbegrips. Det finns ingen i dagsläget som går igenom det här med de 

nyanställda vilket rektorn är medveten om. Lärare B på samma skola berättar att som 

nyanställd får man en mapp med regler och trygghetsplan och den bör man sätta sig in i efter 

bästa förmåga. Rektor 1 menar att han skulle vilja att utvecklingsledaren eller arbetslaget 

informerar den nyanställda om mappen och dess innehåll. De elever som börjar i sjuan på 

högstadiet i skola 1 får några inskolningsdagar då trygghetsplanen förankras. Rektor 1 

kommer på under intervjuns gång att det borde vara lika självklart för de nyanställda att få 

samma information som eleverna vid terminsstart.  Han menar att när man arbetat länge på en 

arbetsplats är reglerna inarbetade, tydliga och lätta att förstå medan nyanställda kan uppfatta 

och tolka regler olika om de inte fått information om dessa. Han menar dock att det bara finns 

fem introduktionsdagar i början på höstterminen och att det är mycket annat att informera om 

som prioriteras högre.  

 

Rektor 2 berättar att nyanställd personal får information om reglerna och övrig information 

om verksamheten direkt vid anställningens början. Rektor på skola 2 berättar vidare att han 

bland annat förankrar reglerna hos personalen med hjälp av de uppsatta ordningsskyltarna.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Mentorstid är den tid som klassföreståndare/mentor har med sin klass då det ges tillfälle att diskutera och ta upp 
skolrelaterade angelägenheter. 
4 BIG är brottsförebyggarna i Gävle är en samverkansgrupp där representanter från Gävle kommun (Barn- och 
Ungdom Gävle, Socialtjänst Gävle och Kultur och Fritid Gävle) och Närpolisområde Gävle arbetar heltid, sida 
vid sida, i gemensamma lokaler. BIG arbetar för att, genom vuxna påverka attityder och värderingar hos barn 
och ungdomar upp till 18 år för att skapa en tryggare skola och fritidsmiljö i Gävle Kommun. 
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Han uttrycker sig så här om förankringen;  

      

    In med det i hjärtat, i själen och sen ut med det med buller och bång genom skyltar i 

     klassrummet, i skolan, stora och små, ut med det till föräldrarna i broschyrer, ut med  

     det på hemsidan ja, så får vi följa det efter bästa förmåga. 

       

                

 Lärare D menar att det numer råder tydlighet och att reglerna förankras oftare under 

terminens gång. Det blir fler konsekvenser än tidigare enligt lärare D. När rektor 2 började på 

skolan ansåg han att reglerna inte var tydliga nog utan valde att ta med dessa till elevrådet och 

frågade vad de tyckte om dem. Nästa termin togs ordningsreglerna upp igen till diskussion då 

lärare, elever och föräldrar fick ha synpunkter på det hela. Tyvärr var gensvaret svagt från 

föräldrarna. Några lärare hade däremot problem med mobiltelefoner som ett störande 

moment. Då lades ett förtydligande till en av ordningsreglerna, nämligen att mobiltelefoner 

skulle vara avslagna under lektionstid. Eftersom rektor 2 vet att alla lärare är olika, har olika 

auktoritet, är olika trygga i sin lärarroll och är olika starka som pedagoger ser han detta 

förtydligande av regel som hjälp för en del lärare.  

 

På frågan om vad som händer om inte reglerna följs i klassrummet eller i skolan svarar rektor 

1 på frågan genom att läsa de tolv konsekvenserna från skolans trygghetsplan (bilaga 4).  

Han återkommer till att poängtera att det enskilda samtalet mellan elev, lärare, mentor eller 

rektor är skolans främsta maktmedel. Elever vet ofta själva med sig när fel har begåtts och 

rektorn menar då att det är viktigare att diskutera orsaken om varför problemet uppstår. 

Disciplinära samtal mellan elev och rektor sker inte särskilt ofta enligt rektorn. Detta beror på 

att han upplever att eleverna på skolan är riktigt duktiga. Om en utvisning ur klassrummet 

sker kan det ge en signal till övriga klassen att detta beteende inte är accepterat. Om läraren 

inte agerar eller reagerar vid ett störande beteende kan det bli demoraliserande för övriga 

delen av klassen som då kan börja bete sig likadant. Han menar att de elever som inte har 

förstått vilket uppdrag skolan och eleverna har och bara stör för att det är roligt, för de är 

denna sanktion jättebra.  

 

Utvisning av elever ur klassrummet som har en svår problematik, exempelvis AD/HD, hjälper 

sällan enligt rektor 1. Att samtala och skälla på elever med AD/HD ger inte något synbart 

resultat, det är meningslöst. De flesta av dessa elever vet redan att de felar. Här vill rektor 1 
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sätta in hjälp för att kunna ta reda på orsaken och lösa problemet. Att sätta in en assistent 

hjälper dock bara för stunden menar han, problemet kvarstår när assistenten tas bort. Är 

elevens problem av djuplodad karaktär slussas ärendet vidare till samhällets andra resurser så 

att eleven skall få den hjälp som behövs.  

 

Skola1 har ett frånvarorapporteringssystem som heter Presentia där lärarna varje dag skriver 

in eventuell frånvaro på eleverna. Där kan till exempel läraren även skriva in om det hänt 

något, om eleven inte har haft material med sig eller fått en sen ankomst. Detta skickas sedan 

hem till föräldrarna via mail. Det står inget i trygghetsplanen om hur många anmärkningar 

som är tillåtet innan det blir en konsekvens för eleven säger rektor 1.  

 

Rektorn på skola 2 menar att om inte reglerna följs har de konsekvenserna (bilaga 5) att falla 

tillbaka på. Han menar att eleverna vill att det skall vara ordning och reda och att de vuxna 

skall bry sig. Elever vill att det skall finnas konsekvenser. Han säger att konsekvenserna är 

lika viktiga som reglerna. Annars tror eleverna att de kan agera precis som de vill. Eleverna 

har enligt rektor på skola 2 varit med och diskuterat ett första utkast till konsekvenserna. 

Rektor 2 menar att konsekvenserna går att styra upp ytterligare och nämner kvarsittning och 

liknande som alternativ. Han tycker inte att detta är några fullgoda alternativ utan vill ha en 

human skola som är tydlig och påpekar vikten av att eleverna förstår poängen med att gå i 

skolan och att skolan vill dem väl. Han nämner Studie- och yrkesvägledaren som en viktig 

resurs till att motivera eleverna och att få dem att fundera över vad de vill bli i framtiden och 

vad som krävs för detta. Rektorn återkommer till att det är viktigt att involvera föräldrarna i 

barnens skolgång och att få föräldrarna att bli medvetna om vilka förväntningar som ställs på 

dem. Fyller inte föräldrarna sin uppgift, till exempel se till att barnet får tillräckligt med 

frukost och sömn hemma, då blir det svårt för skolan att fylla sin uppgift. De förväntningar 

som skola 2 har på föräldrarna skapar en norm för vad skolan står för. För att ta reda på om 

sanktioner mot störande elever leder till en bättre ordning i skolan borde en utvärdering göras 

menar rektor 2. 

 

På frågan om klassrumsreglerna följs av alla lärare svarar rektor 1 att det alltid går att arbeta 

mer på skolans värdegrund och att en del lärare på skolan inte är trygga i värdegrundsarbetet.  

Rektorn säger att han nu har kallstartat ett värdegrundsarbete i form av handledning till alla 

lärare i arbetslagen. Det första handledningsmomentet upplevde lärarna som positivt, genom 

att de fick syn på styrkan att vara tillsammans och att ha ett samstämmigt synsätt i 
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värdegrundsarbetet. Om lärare inte är trygga i skolans värdegrund blir det lätt att läraren 

hoppar över det enligt rektor 1. Det går ett tag men fungerar inte i det långa loppet. Han tror 

inte att regler behövs om det finns ett gott värdegrunds ”tänk” hos alla lärare. Rektor 1 säger 

vidare att i värdegrunden diskuteras hur man skall bete sig medan reglerna tar upp hur du inte 

skall bete dig. Ett bra värdegrundsarbete kan resultera i ett mer positivt klimat för då har man 

talat om att man är för någonting. Rektorn vill att eleverna själva skall känna att det här gör vi 

för vår skull, tillsammans, inte för att läraren sa det eller att rektorn tycker det.  

 

När det gäller om reglerna följs av lärare nämner rektor 2 återigen att alla lärare arbetar olika. 

Om en lärare har problem med en elev som inte följer reglerna tror rektorn att utgångspunkten 

för en lösning av problemet finns i arbetslaget. Men det kan likaväl vara någon annan i 

lärarkåren som man känner förtroende för som man vänder sig till. Rektor 2 nämner att det 

kan vara en känslig fråga om han som rektor knackar på din roll som lärare men för honom 

handlar det om att hjälpa i stället för att stjälpa. Han medger att han som skolledare inte 

hinner se allting i verksamheten och har ständigt dåligt samvete för detta. Rektor 2 försöker 

dock så ofta som möjligt vara ute bland eleverna för att känna av vad som händer och sker på 

skolan.  

 

Likheter och olikheter 

Vi har funnit att det råder skillnader i exponeringen och förankringen av ordningsregler på de 

olika skolorna. På skola 2 kan eleverna och personalen ta del av ordningsregler och 

konsekvenser dagligen då dessa finns uppsatta på många ställen i skolan. Både skola 1 och 

skola 2 hade broschyrer med information om vilka normer som gäller på skolan, där ingick 

även ordningsregler och konsekvenser. På skola 2 framkom att man arbetar mot samma mål 

när det gäller vilka regler som skall gälla på skolan. Lärare D uttryckte att detta känns varje 

dag och varje vecka. Man arbetar kontinuerligt med ordningsfrågor på skola 2. Med 

nuvarande rektor råder mer tydlighet än tidigare menar lärare D. När det gäller att finna 

lösningar på elevernas eventuella problem menar lärare D att beslutsprocessen går betydligt 

fortare nu än tidigare.  

 

Båda rektorerna nämner devisen, gör mot andra som du vill att andra skall göra mot dig, 

under intervjun. De menar att det är en bra utgångspunkt och ett bra synsätt när det gäller 

uppförandenormer. 
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På skola 1 går klassföreståndaren igenom ordningsreglerna med eleverna en gång per termin 

enligt lärare A. Reglerna tas sedan fram vid behov av läraren för att påvisa för eleverna vad 

som gäller. Rektor 1 berättade att de elever som börjar i årskurs sju, får ta del av och förankra 

trygghetsplanen, i vilken regler och konsekvenser ingår, tillsammans med sin 

klassföreståndare. Rektorn tar förgivet att åttor och nior redan bör veta vad trygghetsplanen 

innehåller och står för. 

 

Lärarna på skola 2 (C och D) upplever att de flesta lärare följer reglerna och är konsekventa. 

Lärarna på skola 1 (A och B) tycker att det är lite si och så med hur lärarna följer de 

gemensamma reglerna. De menar att alla lärare inte är konsekventa när det gäller att följa 

reglerna. Lärarkollegiet på skola 1 agerar inte lika när det gäller oskrivna regler, sunt förnuft 

och generella uppförandenormer. Enligt lärare A skapar detta en förvirring hos framförallt 

personalen. Han menar att eleverna inte alls blir förvirrade av olika direktiv utan att de 

anpassar sig efter situationen och läraren.  

 

På skola 2 känner lärare C och D att de står enade kring oskrivna regler, sunt förnuft och 

generella uppförandenormer. Är lärarkåren inte enade skapar det förvirring hos eleverna 

enligt lärare C, inte hos personalen. Lärarna och rektorn på skola 2 talar om vikten av att stå 

enade kring de oskrivna respektive skrivna reglerna. En lärare på skola 1 och en lärare på 

skola 2 är överens att om det råder olika bud hela tiden utnyttjar eleverna detta direkt och 

försöker flytta fram sina positioner. Lärarna på skola 1 menar att det är svårt för många lärare 

att orka leva upp till de skrivna reglerna (för att inte tala om de oskrivna reglerna.) 

 

En likhet på skolorna är arbetsgången för att komma fram till vilka ordningsregler som skall 

gälla på skolorna. Enligt de båda rektorerna är det en demokratifråga för elever och 

skolpersonal. Eleverna och lärarna på de båda skolorna har haft möjlighet att påverka och 

bestämma reglerna. På skola 2 har även föräldrarna tagit del av och kommit med förslag till 

förändringar när det gäller ordningsreglerna. Tyvärr var uppslutningen av föräldrarnas 

engagemang svagt enligt rektor 2.  

 

På skola 2 har värdegrundsarbetet och förankringen av ordningsregler resulterat i att 

personalen drar åt samma håll och är eniga när det gäller oskrivna och skrivna regler. Lärare 

D på denna skola uttrycker att de dagligen arbetar mot samma mål och att uppföljning av 
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värdegrundsarbetet sker. På skola 1 upplever lärarna A och B att personalen på skolan inte 

drar åt samma håll när det gäller oskrivna och skrivna regler. En anledning kan enligt lärare B 

vara att lärare uppfattar regler olika. Rektor på skola 1 är medveten om att lärarkåren inte är 

enade kring värdegrundsfrågorna. Därför har han påbörjat en värdegrundsdiskussion för 

lärarna på skolan med handledning utifrån. En första handledningsträff har givit positivt 

resultat då personalen fått syn på styrkan i att vara tillsammans och att stå enad.   
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Diskussion  

Metoddiskussion  

 

Inför intervjuerna var lärarna tillmötesgående och intresserade av undersökningens syfte och 

resultat. Överlag är vi nöjda med vår frågeguide. Det var dock en fråga som hade kunnat 

förtydligas och formulerats annorlunda då den gav upphov till tveksamheter under intervjun.  

Det framkom intressanta svar under intervjuerna men vi anser att om vi varit mer erfarna 

intervjuare hade svaren blivit än mer utförliga.  

 
Det går ej att dra några generella slutsatser av resultatet i denna uppsats. Detta på grund av att 

undersökningen är baserad på endast ett fåtal intervjuer med rektorer och lärare. Detta kan 

inte sägas vara representativt, vare sig för landet som helhet eller ens för de skolor där dessa 

lärare och rektorer arbetar. För att undersökningen ska bli mer tillförlitlig bör ett större antal 

rektorer och lärare intervjuas. Resultatet måste istället ses som en beskrivning av hur det kan 

vara, som exempel ur verkligheten som eventuellt kan ge indikationer om hur det ser ut i 

större sammanhang.  

 

Förmodligen hade svaren i en kvantitativ enkätundersökning visat på ärligare svar från 

lärarna. Det är lättare att vara ärlig i en anonym enkät än i en personlig intervju då den 

intervjuade inte behöver stå upp för sina åsikter. Om vi använt enkät som metod hade däremot 

svaren från lärarna inte blivit lika uttömmande och innehållsrikt. Det hade varit intressant att 

göra observationer hos lärarna i klassrummet som ett komplement till våra intervjuer. Genom 

direkt observation kan forskaren betrakta och förstå händelser i deras naturliga kontext till 

skillnad från vid en intervjusituation (Olsson & Sörensen, 2001).  

 

Diskussion 

Syftet med vår undersökning var att ta reda på vad fyra pedagoger och två rektorer anser att 

agerandet och ledarskapet har för betydelse för ordningen och arbetsron i klassrummet. Våra 

resultat visar att själva förankringen av regler är av stor betydelse. 
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Pedagogers tankar 

Vår undersökning visar enligt våra informanter att elever tar till sig kunskap på olika sätt. 

Detta är ett faktum som de intervjuade lärarna är fullt medvetna om. Det framkom i våra 

intervjuer att lärarna anser att de är styrda och begränsade i sin undervisning av olika ramar 

inom skolan. Lundgren (1972) menar att det finns ramar och hinder som läraren måste rätta 

sig efter, såsom skolans uppbyggnad och struktur, läromedel, lagar och bestämmelser och 

ekonomiska ramar. En av de intervjuade lärarna på skola 1 anser att han är styrd och 

begränsad vad det gäller disciplinåtgärder av elever som kommer sent till lektionen. Han 

anser sig inte få något stöd hos Skolverket. 

 

Det finns ordningsregler på båda skolorna. På den ena skolan finns reglerna tydligt uppsatta 

överallt. På den andra skolan finns ordningsreglerna i en broschyr som delas ut till alla elever 

i början på terminen. I Thornbergs rapport (2004) framkommer det att elever förväntar sig att 

skolan har regler mot allvarliga förseelser såsom stöld, mobbning och skadegörelse mot någon 

annan. Under intervjuerna upplevde vi att lärarna på den skola där reglerna fanns tydligt 

uppsatta var tryggare i sitt förhållande till regler och värdegrund. Det var ingen tvekan i 

svaren när det gällde vilka regler som fanns på skolan. Vi upplevde att hela lärarkollegiet stod 

eniga bakom skolans ordningsregler.  

 

Även Samuelsson (2008) påpekar betydelsen av att ha tydliga och klara regler för att arbetet i 

klassrummet och i skolan skall fungera. På den andra skolan rådde inte samma tydlighet och 

självklarhet inför reglerna hos lärarna. Delar av resultatet visar att lärarna på den här skolan 

stod ensamma och inte kände enighet i lärarkollegiet. Även rektorn på denna skola uttrycker 

att många lärare inte är trygga i sitt värdegrundsarbete. Vi kan se en klar fördel med att ha 

tydligt förankrade regler på skolan. Det vi kunde märka är att det behövs regler på skolorna 

och att det bidrar till en mer positiv stämning hos alla parter. När regler bestäms anser vi att 

lärare bör se utifrån en pedagogisk synvinkel om varför de skapas. Frågor som bör ställas är 

om regeln har betydelse för själv inlärningen hos eleven? En Mp-spelare kan vara ett bra 

verktyg och hjälpmedel och stöd för vissa elever vid inlärning till exempel. Även Thornberg 

(2004) vill lyfta upp ett självreflekterande perspektiv hos läraren där läraren ställer kritiska 

frågor om motivet till varför regeln finns. Är reglerna uttalade och klara och förenliga med 

läroplan och skolans styrdokument?  Enligt Häggqvist (2004) och Thornberg (2004) vill 
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elever gärna veta vad reglerna är till för. Om eleven inte förstår eller håller med om vilka 

regler som skall gälla så bryts de lättare.  

 

Reglerna på de båda undersökta skolorna har tillkommit genom en demokratisk process där 

alla parter på skolan varit inblandade. Det framkom dock att det råder ett missnöje hos lärarna 

på skola 1 där de har fått ge vika för elevernas önskemål om att få bära keps i klassrummet. 

Har elevernas inflytande över tillkomsten av reglerna gått för långt på skola 1? Vilka 

etikettsregler bör eleverna lära sig och vad ingår i skolans fostransuppdrag? Hur kan vi i 

skolan hjälpa eleverna till social kompetens?  Hur ska skolan fostra eleverna inför framtiden? 

 

Vår undersökning visar, liksom en australiensisk (Infantino & Little 2005) samt en grekisk 

(Poulou & Norwich, 2000) undersökning att ett av de vanligaste förekommande störande 

beteendena anses vara att prata rätt ut. Trots att detta beteende inte är av svår karaktär så är 

det den höga frekvensen och förekomsten av det som anses mycket störande och arbetsamt för 

lärare. Detta har vi också erfarit under våra praktikperioder. Det går åt mycket kraft och ork 

hos läraren till att stävja detta beteende. Vi menar att läraren blir stressad av att hela tiden bli 

avbruten då det finns mål och tidsramar som skall följas vilket även vår teori gör gällande 

(Dahllöf, 1967, Lundgren, 1972). Vår undersökning visar att ett annat störande beteende är då 

elever undviker att jobba. Detta resultat har även framkommit i en undersökning som gjordes 

med grekiska elever (Poulou & Norwich, 2000). 

 

Vi kan dra en parallell mellan vår undersökning och Samuelssons (2008) undersökning när 

det gäller förankring av regler. Båda undersökningarna kommer fram till att det är av vikt att 

så tidigt som möjligt förankra och förklara betydelsen av skolans regler för eleverna. I 

Evertson och Emmers (1982) undersökning konstateras det att ju äldre eleverna blir desto 

mindre tid ägnas åt förankring av regler och rutiner. För att få ett framgångsrikt ledarskap på 

högstadiet menar de att det krävs minst fyrtio minuters diskussion om regler och rutiner under 

terminens första eller andra lektion. Är fyrtio minuters diskussion om regler och rutiner 

tillräckligt? Vi håller med om att denna tid behövs som introduktion för genomgång av regler 

och ordningsrutiner. Dessutom tror vi att det behövs en kontinuerlig diskussion och 

uppföljning med eleverna om detta. I vår undersökning av de två kommunala skolorna har vi 

kommit fram till vikten av att tidigt vara tydlig när det gäller reglers betydelse. Detta 

bekräftas även av Samuelsson (2008) och Ljungström (2003). Utifrån vår undersökning kan vi 
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dra slutsatsen att förankringsarbete av regler och rutiner måste ske kontinuerligt under läsårets 

gång.   

 

Pedagogers strategier i mötet med oreda 

Hur skolor skall gå tillväga vid upprepad regelöverträdelse finns att läsa i 

Grundskoleförordningen (Utbildningsdepartementet, 2003b). Vår undersökning visar att de 

undersökta skolorna i stort sett följer denna gång där samtal är en viktig strategi i mötet med 

oreda. För att etablera ordningen i klassrummet använder lärare metoder som tillsägelser, 

påpekande, tystnad, förtäckta hot och namngivna blickar (Wester, 2008). En av lärarna på 

skola 2 uttryckte att hon för det mesta löser problemen med oreda själv. I Samuelssons 

avhandling (2008) står att lärare och deras ledarskap, sett till svenska förhållanden ofta ses 

som en privatsak. Varför är läraryrket ett ensamyrke?  När man slutfört lärarutbildningen 

antas läraren vara fullärd när det gäller till exempel ledarskapet. För att bli stärkt i sin nya 

yrkesroll kanske en kontinuerlig handledning med tips och råd om ledarskap och agerande i 

klassrummet skulle vara till nytta?  

 

När det gäller att se till att de gemensamma reglerna följs utav eleverna kan vi se på skola 1 

att lärarna inte riktigt orkar fullfölja detta. Denna problematik, att lärare inte orkar 

genomdriva regler, har även visat sig i Skolverkets undersökning (1999). Vi tror att om 

reglerna inte är riktigt förankrade, inte tydligt uppsatta på skolan och om lärarna inte orkar 

genomdriva dem, skapas en tveksamhet kring dessa. Vi kan se ett samband mellan dåligt 

förankrade regler och att orken hos lärarna tryter på skola 1. De står ensamma, drar inte åt 

samma håll, utan var och en sköter sitt. På skola 2 däremot visar vår undersökning att lärare 

till stor del ser till att de gemensamma reglerna följs av eleverna. Reglerna var på den här 

skolan tydligt uppsatta överallt och en förankring skedde kontinuerligt under hela läsåret. 

Under våra intervjuer på skola 2 nämnde ingen av de intervjuade något om att lärare på denna 

skola skulle vara trötta eller inte orka. Finns det ett samband mellan väl förankrade regler och 

lärare som trivs och drar åt samma håll? Samuelsson (2008) bekräftar att det är viktigt att det 

på ett tidigt stadium ha tydliga och klara regler och vanor för att arbetet och arbetsrelationerna 

i skolan skall fungera på ett bra sätt.  
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Rektorns roll i skolan 

Det vi kan se av vår undersökning är att förankringen spelar en avgörande roll för hur regler 

förstås och följs. Vår undersökning visar att bestämmandet av regler sker under en 

demokratisk process där elever, föräldrar och lärare får vara med och påverka. Det är 

rektorerna på båda skolorna som till syvende och sist beslutar vilka regler som skall gälla.  

 

Vi kan konstatera att rektorernas ledarskap har inverkan på hur lärare upprätthåller och 

efterlever ordningsreglerna på skolorna vi undersökt. Vi upplever det som att det finns goda 

intentioner och visioner på bägge skolorna men att rektorerna på skolorna når olika långt med 

sitt agerande.  Rektorernas agerade när det gäller förankringen av ordningsregler speglar, 

menar vi, hur väl de lyckas med dessa frågor.  

 

Precis som lärarna har rektorerna vissa ramar att anpassa sig efter. Enligt Dahlöf (1967) kan 

ramfaktorerna begränsa lärares och rektorers valmöjligheter. Rektor 2 väljer att fokusera på 

att alla skall bli godkända och känna sig trygga i skolan. Thornbergs undersökning (2006) 

visar också att en del elever anser att regler bör finnas för att alla skall må bra, känna sig 

trygga och säkra. Utifrån de ramar rektor 2 har kan vi se att han prioriterar förankringen av 

regler högt. Rektor och lärare på skola 2 för hela tiden en diskussion om regler och 

uppförandenormer. De uppsatta reglerna på väggarna stödjer deras arbete om värdegrunden. 

Lindell & Hartikainen (2004) menar också att det är viktigt att värdegrunden syns i bild och 

text på skolans väggar. Genom att se skolans värdegrund på väggarna påverkas elever och 

personal omedvetet.  

 

Rektor 2 hävdar att eleverna vill att det skall finnas konsekvenser vid regelöverträdelser vilket 

även framkommer i Thornbergs rapport (2004). Lindell & Hartikainen (2004) menar att 

konsekvenser är lika viktiga som regler, vilket hälften av våra informanter även nämnde. 

 

Rektorn på skola 1 inser att förankringen av regler kan bli bättre på skolan men samtidigt 

ursäktar han sig med att det finns så mycket annat som prioriteras högre. Tiden räcker helt 

enkelt inte till enligt rektor 1. Om inte nyanställda lärare tidigt får information om och 

förankring av regler som skolan står bakom, hur är det då möjligt för eleverna att veta vad 

som gäller angående dessa? En slutsats som vi kan dra av detta är att förankringen av regler 

måste upp högre på prioriteringslistan. Det är lättare att ta till sig kunskap i en lugn skolmiljö. 
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En skola som saknar uttalade gränser, riktlinjer och strukturer gällande ordning och reda, tror 

vi, får svårare att leva upp till och nå skolans kunskapsmål. För att alla skall ha större 

möjlighet att nå målen kan en del av lösningen vara att det råder en uttalad tydlighet gällande 

ordningsreglerna. Björklund & Leijonborg (2006) menar för att produktiviteten och 

måluppfyllelsen i skolan skall öka bör den föregås av fler sanktioner och bättre disciplin. Ett 

förslag för att uppnå detta har enligt dem varit att införa betyg i ordning och uppförande. 

Kommer betyg i ordning och uppförande att leda till en högre produktivitet och ökad 

måluppfyllelse hos eleverna?   

 

Rektor på skola 2 har instiftat två stipendier som delas ut till eleverna för gott kamratskap och 

strävan mot goda studieresultat. Uppförandenormerna på skolan blir på detta sätt tydliga och 

ett riktmärke på vad skolan står för och värdesätter. I förlängningen menar vi, liksom 

Infantino & Little (2005), att denna form av positiv uppmuntran kan leda till ett bättre 

beteende hos alla elever.  

 

Likheter och olikheter 

De två kommunala skolor vi undersökt har visat sig vara lika i mångt och mycket men har 

ändå varit olika när vi gått in djupare och tittat på verksamheten. En likhet mellan de olika 

skolorna som vi sett genom vår undersökning är att det finns nedskrivna regler och 

konsekvenser. Prioriteringen av hur mycket tid som läggs på förankringsarbete av regler och 

konsekvenser, hur ofta detta sker, när på terminen detta görs, samt på vilket sätt skolorna gör 

det, skiljer sig åt.  

 

Genom vårt resultat kan vi se att på den skola där det läggs mindre tid på förankringsarbete 

gällande ordning och rutiner och där arbetet inte sker frekvent uppstår en otydlighet. Detta 

kan i förlängningen skapa osäkerhet och förvirring bland lärare och elever om hur regler skall 

tydas och vilka regler som skall gälla.  

 

Fields (2004) diskuterar forskning som är utförd i Australien och Storbritannien. Han menar 

att lärares sätt att hantera elevers störande beteende är bristande. I dessa länder skickar lärare 

ut störande elever från klassrummet för relativt milda förseelser. Om inte eleverna sköter sig  

möts de av lärares ovänliga och oresonabla sätt, där läraren hotar med krav på lydnad, hot om 

bestraffning och ultimatum. Det har skett dramatiska ökningar av avstängningar i dessa länder 
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vilket speglar lärares och skolsystemets bristande förmåga. Bemöts inte eleverna med 

förståelse från lärarna ökar risken att en del elever håller än hårdare fast vid sin linje enligt 

Fields. Detta medför att en upptrappande spiral uppstår.  

 

Här kan vi se en tydlig skillnad mellan dessa länder och svenska förhållanden. Till exempel så 

visar vår undersökning att elever sällan blir utskickade ur klassrummet. En disciplinär åtgärd 

som avstängning nämndes aldrig under våra intervjuer. Har Storbritannien och Australien stått 

stilla i utvecklingen när det gäller hanteringen av elevers störande beteende? Deras synsätt 

och agerande kan vi uppleva som ålderdomligt och förlegat. Å andra sidan funderar vi på om 

svenska skolan generellt har en tendens att ha lite väl mycket överseende med elever som stör.  

 

Vi anser att det är av vikt att eleverna förstår varför de är i skolan. Är skolans struktur och 

uppdrag inte tillräckligt tydligt för eleverna? Genom vår verksamhetsförlagda utbildning har 

vi sett att många elever inte kommit till insikt om vad skolans uppdrag går ut på. Vår 

undersökning visar att rektor 2 är mycket tydlig med att föra ut till eleverna vilka krav som 

skolan ställer på dem och varför de är i skolan.  

 

Slutsats 

Vi kan genom vår begränsade undersökning se att pedagogers och rektorers agerande och 

ledarskap har stor betydelse för ordningen och arbetsron i skolan. Klassrumsklimatet skiljer 

sig åt beroende på vilken lärare som undervisar enligt en lärare i vår undersökning. Utifrån 

ordningsreglerna bestämde alla de intervjuade lärarna själva vad som gäller i sitt klassrum. 

Båda rektorerna bestämde reglerna på skolorna men det sker i samverkan med elever och 

lärare. Det som skilde sig åt var rektorernas olika sätt att hantera denna process. På den ena 

skolan prioriteras en tidig och kontinuerlig förankring av ordningsregler. 

 

Angående lärares agerande och tankar kring störande elever anser de att det är viktigt att vara 

konsekvent och att reglerna följs. Om ett förtroende och en relation tidigt byggs upp mellan 

elev och lärare ökar chansen till att elevernas förhållningssätt till regler blir goda. Vår 

undersökning visar att lärare vill anpassa undervisningen för att tillgodose varje enskild 

individ. Skolans ramar (ekonomi, lagar, förordningar, tid, lokaler osv.) begränsar dock deras 

möjligheter.  
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Det underlättar för lärare om skolan har en tydlig struktur med väl genomarbetade och 

förankrade regler. Detta medför att personal och elever på skolan vet vad som förväntas av 

dem och vad som gäller. Resultatet i vår undersökning med lärare och rektorer visar att 

förankringen av regler spelar en stor roll för klassrumsklimatet. Detta fenomen finner vi så 

pass intressant att det skulle vara spännande att forska vidare om.  Med klara direktiv om 

vilka ordningsregler som gäller bildas en tydlighet. Detta medför att lärare inte behöver ödsla 

tid och ta onödiga diskussioner om detta, vilket annars tar kraft och ork. Rektorer och lärare är 

eniga om att samtal på olika nivåer är det vanligaste och mest användbara verktyg i 

hanteringen av elever som stör. 

 

Vi tror att en lösning för att uppnå bättre ordning och reda i skolan kan vara att ständigt arbeta 

med värdegrunden och skapa tydlighet för eleven om skolans betydelse och vilket skolans 

uppdrag är. Det känns som om detta är ett bra alternativ istället för att införa ett betyg i 

ordning och uppförande.  
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                                                                                                                                        Bilaga 1                         
 
 
Hej!                                                                                                                             
 
 
Vi är två studenter på Högskolan i Gävle som läser Lärarprogrammet med inriktning mot 
hem- och konsumentkunskap. Vi är nu inne på sista terminen och håller på med vårt 
examensarbete som handlar om ordning och disciplin i skolan sett ur lärare och rektorers 
perspektiv. Med anledning av detta vore vi mycket tacksamma om vi skulle kunna få 
genomföra intervjuer av två lärare och en rektor på er högstadieskola. 
 
Naturligtvis är det frivilligt att delta i intervjuerna. De intervjuades namn eller arbetsplats 
kommer inte att nämnas i arbetet. Vi önskar att göra intervjuerna under vecka 42 eller 
möjligen vecka 43. En intervju beräknas ta ungefär 30 minuter.  
 
Vi hör av oss i mitten av vecka 41 om ert eventuella deltagande i våra intervjuer. 
 
 
 
 
 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar  
Marie och Erika 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ni kan nå oss på följande adresser: 
 
 
Marie Ekelöf                                       Erika Kjellin 
E-postadress xxxxx.xxx                      E-postadress xxxxx.xxx 
Mobil xxx-xxxxxxx                            Mobil xxx-xxxxxxx 
 
 
 
Handledare: 
Daniel Pettersson 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
Högskolan i Gävle 
E-postadress xxxxx.xxx 
Mobil xxx-xxxxxxx                                    
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                                                                                                                                      Bilaga 2  

Intervjufrågor till rektor: 

 

Generellt, vilka uppförandenormer, (med uppförandenormer menas något som är önskvärt 

eller inte i ett visst sammanhang) finns på den här skolan?  

 

Vem bestämmer uppförandenormerna på skolan? 

 

Vad utgår du/ni ifrån när du/ni formar reglerna för hur skolan skall bedrivas när det kommer 

till ordning, reda och disciplin? 

 

Om regler finns, hur förankras i så fall dessa regler hos skolans personal?  

 

Hur och när förmedlas reglerna, uppförandenormerna, till nyanställda lärare? 

 

Om inte reglerna följs i skolan eller klassrummet, vad händer då?  

 

Vem har i så fall kommit fram till dessa konsekvenser? 

 

Hur vet du att de regler (ordning och disciplin) du vill skall gälla i skolan/klassrummet följs 

upp av alla lärare?  

 

Tycker du att sanktioner mot störande elever leder till en bättre ordning i skolan? 
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Intervjufrågor till lärare:                                                                                            Bilaga 3  

 

Hur många år har du arbetat som lärare, bakgrund? 

 

Vilken syn på lärande har du? Eller hur lär sig eleverna bäst? 

 

Generellt, vilka uppförandenormer, (uppförande som är önskvärt eller inte i ett visst 

sammanhang) finns i den här skolan?  

 

Hur har i såfall dessa regler förankrats hos dig?  

 

Om du upplever reglerna i skolan som otillräckliga eller svåra att följa hur kan du påverka 

detta? 

 

Vem bestämmer vilka regler som skall gälla i ditt klassrum? 

 
Vilka beteenden uppmärksammas av dig som störande på 
lektionerna? 
 

Vad har förhållningssättet till klassrumsregler för betydelse för ordningen i klassrummet? 

 

Om du upplever att reglerna i klassrummet inte fungerar, hur kan du påverka detta? 

 

Om inte reglerna följs av eleverna, vilka kan konsekvenserna bli? 

 
Vilka verktyg har du att ta till för att hantera bristen på arbetsro och en stökig arbetsmiljö? 
 

Vem/vilka har kommit fram till dessa konsekvenser? 

 

Leder sanktioner mot störande elever till en bättre ordning i klassrummet? 

 

Ser lärarna på skolan till att de gemensamma reglerna följs av eleverna? 

Om ja, på vilket sätt märks det att ni arbetar mot samma mål när det gäller ordning och reda? 

Om inte lärarna ser till att de gemensamma reglerna följs, hur anser du att man skulle kunna 

förbättra detta? 
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                                                                                                  Bilaga 4 
 
GEMENSAMMA ORDNINGSREGLER PÅ SKOLA 1 
 
 
Framtagna tillsammans med eleverna där elevernas egna formuleringar 
har använts.  
 
 
 
I klassrummet gäller:  
 

• Det ska vara arbetsro i klassrummet  
 
• Kom i tid med rätt material, penna och sudd  
 
• Mobilen ska vara avslagen om du inte kommit överens med din 

lärare om något annat  
 
• Klotter på bänkar m m är förbjudet  
 
• Vicka inte på stolen  
 
• Det är tillåtet att lyssna på Mp3-spelare vid eget arbete. Du måste 

alltid fråga din lärare om det passar  
 
• Man får äta frukt, halstabletter och dricka vatten i klassrummet  
 
• Jackan lämnar man i skåpet  

 
 
 
 
I korridoren gäller:  
 

• Vi håller korridoren ren och snygg  
 
• Skräp läggs i papperskorgarna  
 
• Det ska vara lugnt, tryggt  
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I matsalen gäller:  
 

• Respektera mattiderna  
 
• Inga Ytterkläder i matsalen, keps tar man av innan man går in  
 
• Både vuxna och elever ska vara trevliga mot varandra  
 
• Du går inte före i kön  
 
• Ta inte mer än du får  
 
• Grisar man ner torkar/plockar man upp efter sig  

 
 
Övrigt:  
 

• Det är förbjudet med snöbollskastning på skolan  
 
• Skolan ansvarar inte för värdesaker som försvinner under skoltid  
 
• Skåpen är skolans egendom  
 
• Tobak, alkohol och narkotika är förbjudet på skolan  
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Konsekvenser:  
 

• Tillsägelser och samtal med lärare (Mentor ansvarig)  
 
• Mentor ringer hem (Mentor ansvarig)  
 
• Stör man utvisas man del av lektion (Undervisande lärare ansvarig)  
 
• Missköter man sig i matsalen får man äta senare, eller på annan 

skola (matpersonal och vaktande lärare ansvarig)  
 
• Missbruk av mobiltelefon innebär att den beslagtas under resten av 

dagen (Undervisande lärare ansvarig)  
 
• Elev som skräpar ner eller klottrar får städa efter sig (Mentor 

ansvarig)  
 
• Vid förlorad tid p g a skolk, utvisning ur klassrummet och sen 

ankomst kan man ta igen tid påföljande måndag (max en timme 
per tillfälle, mentor ansvarig)  

 
• Förlorad tid p g a ledighet och sjukdom kan också tas igen på 

samma sätt (Mentor ansvarig)  
 
• Skadegörelse ska ersättas med likvärdig utrustning (repareras) eller 

med pengar. Polisanmälan övervägs vid grövre händelser (Mentor, 
vaktmästare och rektor ansvariga)  

 
• Misshandel anmäls till polisen (Rektor ansvarig)  
 
• Stöld anmäls till polisen (Rektor ansvarig)  
 
• Frånvaro högre än 20 % leder alltid till extra föräldrasamtal och 

ibland till soc anmälan (Mentor och rektor ansvariga)  
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                                                                                                                                  Bilaga 5 
 
-- O R D N I N G S R E G L E R  FÖR SKOLA 2 -- 
 
Eleverna ska: 
• komma i tid till lektionerna och ha med sig rätt material och vara 
närvarande på samtliga lektioner under dagen 
• respektera andras rätt till arbetsro genom att inte störa. T.ex. mobiltelefonen 
är avslagen under lektionstid 
• vara rädd om skolans lokaler 
• inte skojbråka, spotta, skräpa ner och springa i korridorerna 
• använda cykelhjälm vid cykelutflykt, om man är under 15 år. 
Det är inte tillåtet: 
• att ta med ytterkläder in i lektionssal eller matsal. Detta gäller 
även huvudbonad som inte bärs av religiösa eller medicinska skäl 
• att smälla smällare eller kasta snöboll 
• att åka skateboard, inlines eller sparkcykel inomhus 
• att röka och snusa inom skolans område 
• att tugga tuggummi och äta godis under lektionstid 
• att spela musik så att det stör i Kunskapstorget 
• att använda uttryck som kan få en annan person kränkt. Definieras 
av den utsatta. 
 
 
 
 
 
 
-- K O N S E K V E N S E R -- 
1. Vid misskötsel ska vuxen prata med elev 
2. Vid upprepad misskötsel ska klassföreståndare kontakta vårdnadshavare 
3. Vårdnadshavare deltar på skoltid i elevens skolarbete 
4. Elevvårdskonferens, där elev, vårdnadshavare, kurator, klassföreståndare, 
skolsyster, studie-, och yrkesvägledare och rektor deltar 
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