
 

 

 

Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi  

 

Sitt ner! Var tyst! Räck upp handen! 

En intervjustudie om hur fem lärare i grundskolans tidigare år tänker 

och arbetar kring ordning och disciplin i klassrummet 

Malin Samuelsson 

December 2009 

Examensarbete, 15 högskolepoäng 

Didaktik 

Lärarprogrammet 

Handledare: Bengt Nilsson 

Examinator: Göran Fransson 

 



 

 

 

 



 

 

Samuelsson, Malin (2009): Sitt ner! Var tyst! Räck upp handen! En intervjustudie om hur fem 

lärare i grundskolans tidigare år tänker och arbetar kring ordning och disciplin i 

klassrummet. Examensarbete i didaktik. Lärarprogrammet. Institutionen för Pedagogik, 

didaktik och psykologi. Högskolan i Gävle. 

Sammanfattning 

Under en längre tid har en debatt angående ordningen i skolan, eller bristen därav, pågått i 

både media och det politiska fältet. Bland annat har Utbildningsminister Jan Björklund hävdat 

att internationella undersökningar visar att den svenska skolan har de stökigaste klassrummen, 

högst andel skolk, sena ankomster, skadegörelse och grovt språk än några andra länder. Detta 

har mötts av motstånd från bland annat personer som granskat rapporterna och hävdar att 

resultaten inte alls stämmer.  

Den tidigare forskningen har påvisat både skillnaderna mellan ordningen i klassrummen idag 

och ordningen för 100 år sedan. Den har även redovisat studier om regelarbete, 

tillrättavisningar och beröm, lärares bemötande mot elever samt vikten av en god 

föräldrakontakt. Dessutom har även förändringar som gjorts i skollagen, för att förbättra 

arbetsklimatet för både lärare och elever, tagits upp. 

Syftet för denna studie var att undersöka och belysa fem tidigarelärares tankar och 

erfarenheter om att arbeta med ordning och disciplin i klassrummet. Det empiriska underlaget 

baserades på semistrukturerade intervjuer. Detta för att nå den djupare förståelse som krävdes 

för att uppnå arbetets syfte.  

Av de fem informanterna var fyra yrkesverksamma och en läste sin sista termin på 

lärarutbildningen. En av ”lärarna” saknade utbildning men hävdade att dennes arbete inte 

förbättrades av en lärarexamen, utan att den personliga tillämpningen var avgörande för att nå 

framgångar i arbetet. Dessutom hävdade tre av de fyra utbildade lärarna att de inte fått det 

stöd, från respektive utbildning, som de önskat gällande att hantera och hålla ordning i en 

klass med ca 20 elever. 

I enlighet med den tidigare forskningen visar resultatet från denna studie att ordningsarbetet 

anses vara en viktig del av undervisningen, även om majoriteten av informanterna associerar 

begreppet disciplin med något föråldrat och autoritärt. De hävdar att ordning måste finnas i 

klassrummen för att inlärnings- och arbetssituationen ska vara acceptabel för både elever och 

lärare. Detta inkluderar både förebyggande regelarbete, konkret arbete tillsammans med 

eleverna samt en god och nära relation till arbetskamrater och elevernas föräldrar och 

vårdnadshavare. 
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Inledning 

 

Inget annat land har lika mycket skolk som Sverige. Inget annat land har lika mycket sena 
ankomster, lika mycket skadegörelse och stöld eller lika grovt språk i klassrummet med 
svordomar som Sverige. I inget annat land är det stökigare i klassrummet än i Sverige 
(Björklund & Leijonborg, 2005). 

 

Detta citat är taget från ett av de många inlägg om skolans förfall som finns att hitta i olika 

debatter, tidningar, granskningar och rapporter. Jag upplever att media de senaste åren 

uppmärksammat den mörka och negativa sidan av skolan idag. Det står mindre om elever och 

lärare som trivs i skolan. 

Men det är inte bara media som skriver om skolan i mindre positiva ordalag. På debattsidorna 

i tidningar går det att finna inlägg från privatpersoner som har idéer och åsikter om hur lärare 

ska och inte ska göra, hur sträng, hur snäll eller hur demokratisk/odemokratisk skolan ska 

vara. Min uppfattning är att skolan ses som ett allmänt forum där alla känner sig berättigade 

till en åsikt. Den mest logiska anledningen jag kan finna, är att vi alla har våra egna 

upplevelser från hur det var att vara elev då majoriteten av den svenska befolkningen har gått 

i skolan. 

Även under utbildningen har frågan om ordning och disciplin i skolan och klassrummen varit  

återkommande i diskussioner, både mellan studenter och lärare samt grupper av studenter. 

Ämnet har alltid varit mest aktuellt efter avslutade perioder av den verksamhetsförlagda delen 

av utbildningen. På min partnerskola har lärarna talat och arbetat mycket med övningar för att 

hjälpa eleverna i klassen att skapa en bättre gruppsammanhållning och ett bättre arbetsklimat. 

Ändå har graden av oordning och oro emellanåt varit ganska hög.  

Då de flesta lärarstudenter generellt har samma lokala lärarutbildare under sin utbildning, är 

risken stor att den erfarenhet de får angående ordning och disciplin i skolan kommer från en 

person. Då lärarutbildningen, enligt Högskoleverket, är den största högskoleutbildningen i 

Sverige idag, och skolan brukar även kallas för Sveriges största arbetsplats anser jag att det är 

viktigt att belysa olika sätt att förhålla sig till arbetet med ordning och disciplin i klassrummet 

för att både lärare och elever ska trivas i sitt arbete.  
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Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt har jag valt att presentera tidigare forskning och övrig litteratur som lyfter fram 

information om, och arbete kring ordning och disciplin i skolan ur olika vinklar. Jag anser att 

denna litteratur är både relevant och betydelsefull för detta arbete. Denna litteratur har även 

fungerat som en bas för den studie som jag genomfört. 

Historisk överblick av ordning och disciplin i skolan 
Enligt Ulla Johansson, professor i pedagogik, har skolan genomgått en drastisk förändring 

under det senaste seklet. Om någon skulle jämföra hur det ser ut i ett klassrum idag, med hur 

det såg ut för 100 år sedan, skulle skillnaderna vara uppenbara. Enligt Johansson satt eleverna 

då tysta och ordentligt, med rak rygg, händerna på bänklocket, och lyssnade på vad magistern 

som stod framför dem hade att säga. Idag är det inte ovanligt att eleverna sitter i grupper med 

3-5 elever i varje grupp och inte alls tittar på läraren under lektionerna. Trots den ordning som 

ofta förknippas med skolorna för ett sekel sedan, finns tecken som pekar på att denna form av 

disciplin redan då hade sina svaga punkter. Detta trots att agan fortfarande var tillåten i den 

svenska skolan fram till 1958. I de lärarprotokoll som finns sparade går det att läsa listor med 

namn på de elever som uppträtt oacceptabelt, både i klassrummet, ute i korridorer och på 

skolgården (Johansson, 2006).  

Fil.dr Karin och Lars Göran Permer (2006), skriver att flera av de lärare som intervjuades 

under deras studie om klassrummets moraliska ordning, uttryckte att barn som kommer till 

skolan idag saknar en ”grundfostran” hemifrån. När elever kommer med de förutsättningarna, 

menar lärarna, finns inget annat alternativ för dem än att ta på sig ansvaret för att fostra 

eleverna till eget ansvar. På grund av detta måste de påbörja arbetet på en lägre nivå än innan. 

Även psykologen Mats Edin och beteendevetaren Nick Drummond (2006) påstår att det aldrig 

lagts så stor del av ansvaret att fostra eleverna i skolan, som i nutid. De menar att det inte 

räcker för dagens lärare att bara undervisa sina elever. 

De riktlinjer som idag finns i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet [Lpo94], säger, när det gäller ordning i klassrummet att: 

Skolan skall sträva efter att varje elev 
• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö... 
• respekterar andra människors egenvärde, 
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar 
till att bistå andra människor, 
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också 
med deras bästa för ögonen och ... 
• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv 
(Lpo94 s.8,13) 

 
Läraren skall 
• klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser 
för det personliga handlandet, ... 
• samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans normer och regler som 
en grund för arbetet och för samarbete ... 
• förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som 
präglar ett demokratiskt samhälle 
(Lpo94 s.9,14) 
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Regelarbete 
Regler måste finnas i vårt samhälle för att någon sorts struktur ska kunna etableras, och på så 

vis undvika kaos. Även i skolan är det viktigt att regler upprättas för att både elever och 

skolpersonal ska trivas och känna sig trygga. Birgitta Kimber, speciallärare och 

psykoterapeut, skriver: 

I skolan, liksom i en familj, behövs en klar hierarki och adekvata gränser[...] En klar hierarki för 
med sig att ansvaret för barns uppförande huvudsakligen ligger hos de vuxna. Det är inte barnet 
som ska ha ansvar för sitt liv utan det är de vuxna. Barn/tonåringar måste veta att vuxenvärlden 
håller, att de vuxna står ut, att de går att lita på att de vuxna finns kvar. Ett barn som får för 
mycket makt (hamnar för högt i hierarkin) kan tyckas få en behaglig tillvaro då de kan göra lite 
som de vill[...] Det som inte är lika uppenbart är att makt också medför ett stort ansvar, ett ansvar 
som barn och tonåringar inte klarar av. Att ha ett sådant ansvar kan vara mycket ångestskapande 
(Kimber, 1993 s.16-17). 

Schimmel (2003) menar (enligt Thornberg, 2006b s.43), att när regler är skapade kan lärare 

välja att upprätthålla dessa utifrån två olika ansatser. Den första är en traditionell och 

auktoritär ansats. Då är reglerna generellt återhållsamma, otydliga och ingen förklarar dem 

inte för eleverna. Det är inte vanligt att eleverna bjuds in i arbetet med reglerna, bland annat 

när dessa ska följas upp och eventuellt revideras. Den andra ansatsen är en kollaborativ och 

pedagogisk ansats. Då uppmuntrar lärare sina elever till att delta i etablerandet och 

upprätthållandet av skolans och klassrummens regler. Reglerna är rättvisa, tydligt förklarade 

och det finns en balans mellan de rättigheter och skyldigheter/ansvar som både lärare och 

elever har. Även Carolyn Webster-Stratton (2004), psykolog och forskare, skriver om 

regelarbete i klassrummen på skolor ur en amerikansk kontext. Hon menar, för 

regelupprätthållandets skull, att det är viktigt att involvera eleverna i planering och 

beslutstagande när det gäller regler. Hon skriver vidare att det, i framtagandet av regler i 

klassrummet, även ska bestämmas vilka konsekvenser som följer vid både upprätthållanden 

och överträdelser av dessa. På så vis kan ingen elev motsätta sig konsekvensen. Thornberg 

(2006b) hävdar att det är när eleverna förstår och ser en mening med en regel som de följer 

den. 

Enligt grundskoleförordningen (8 b §) ska ordningsregler finnas på varje skola i Sverige. 

Dessa ska utarbetas och regelbundet följas upp av skolpersonal och företrädande för skolans 

elever och deras vårdnadshavare. Även i Lpo94 (s.9) står det att ”läraren ska tillsammans med 

eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen”. 

Robert Thornberg (2006a) har delat in de regler som ofta är förekommande i grundskolan i 

fem kategorier: Relationella, strukturerande, skyddande, personella och etikettsregler. Då det 

är de två först nämnda av Thornbergs kategorier som nämns i detta arbete förklaras dessa här: 

Relationella regler handlar om hur man ska vara och bete sig mot andra. De reglerar handlingar 
som resulterar i konsekvenser för andras väl och ingriper förbud mot handlingar som gör andra 
fysiskt eller psykiskt illa. Exempel: man får inte slåss, slå eller sparka andra. Man får inte retas 
eller mobba andra. 

Strukturerande regler syftar till att strukturera och upprätthålla de aktiviteter som pågår i skolan 
eller de fysiska miljöer i vilka aktiviteter som ingår eller utspelar sig. Exempel: Man får inte prata 
under lektionen/samlingen när en elev har fått ordet, man måste räcka upp handen och vänta tills 
man får ordet om man vill prata och man ska städa upp efter sig (Thornberg 2006a, s.23). 
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Vidare kategoriserar Thornberg (2006b) orsaker till varför elever bryter mot de regler som är 

etablerade i skolan och i klassrummen. Dessa är a) regelskepticism, b) tristessflykt och c) 

regeltrötthet. Regelskepticism handlar om att eleven inte ”köper” den förklaring som står 

bakom regelns upprättande, och anser att den är oviktig eller onödig; eleven känner inte ett 

behov av att följa den. Tristessflykt är resultatet av att en elev till exempel upplever en lektion 

som tråkig och inte längre har motivation att arbeta. Det är då roligare att göra något annat. 

Regeltrötthet kan till exempel inträffa när en elev inte längre orkar räcka upp handen i väntan 

på läraren eller på att få ordet. 

Lärare och elevers tankar om regelarbete 
De lärare som medverkar i Thornbergs studie har själva inom lärargruppen bestämt vilka 

regler som ska gälla i klassrummen. Detta för att reglerna inte ska skilja sig åt. Lärarna 

påpekar även, i enskilda intervjuer, att de inte alltid är överens om vilka regler som är mer 

eller mindre viktiga att ha med. Ett par lärare uttrycker det som pinsamt när en kollega håller 

hårt på regeln om att inte ha på sig keps inomhus, medan det samtidigt finns elever som blir 

mobbade och kränkta i korridoren. Den regelkategori som de dock inte behövde argumentera 

om var de relationella reglerna. Alla var överens om att kränkande handlingar mot 

klasskamrater eller lärare aldrig är acceptabelt (Thornberg, 2006b; UR, 2006) 

I Fil.dr Maria Westers (2008) studie för avhandlingen Hålla ordning, men inte överordning, 

ingick 14 lärare. Av dessa påstod sju att de inte accepterar användande av svordomar eller 

könsord i klassrummet. Fyra stycken menar att de kan acceptera svordomar men inte könsord, 

och övriga tre menar att det är situation, sammanhang och sättet som orden sägs på, som 

avgör om det är acceptabelt eller inte. Under studien ändrar sig de sju lärare som påstod att de 

aldrig accepterar användandet av svordomar och könsord sina uttalanden. Även de låter 

situationen och sättet att säga svordomar avgöra om det är okej eller inte. Dock motsätter de 

sig fortfarande mot användandet av könsord. Trots detta är det inte någon av lärarna som, 

under Westers observationer, protesterar när eleverna använder könsord på deras lektioner.  

Överlag hävdar de elever som ingår i Thornbergs (2006b) studie att det är lärarna som 

bestämmer vilka regler som ska följas, och att de själva inte får en möjlighet att påverka dem. 

Detta bekräftas även av en observation som Thornberg genomför vid ett stormöte. Där 

diskuterades bland annat de regler som finns på skolan och i klassrummen. Representanter 

från både lärarkåren och eleverna fanns närvarande. Under mötet observerar Thornberg hur de 

förslag från eleverna, som inte stämmer överens med vad lärarna anser är korrekt, ignoreras 

eller pratas bort. Dessutom är den en lärare som använder den makt som kommer med 

lärarpositionen, tillsammans med kroppsspråk och röstläge för att påverka de elevernas 

åsikter.  

Elever i Thornbergs studie berättar i intervjuer att det är de relationella reglerna som, enligt 

dem själva, är viktigast att följa. Flera elever menar, att även om lärarna tog bort de 

relationella reglerna skulle det inte vara okej att behandla en annan elev eller lärare illa. Vid 

de tillfällen då en sådan regel bryts, berättar några elever i en intervju, beror det ofta på att de 

blir så arga inombords att de inte kan kontrollera sig själva. Även några av de strukturella 

reglerna anses viktiga. Många elever visar förståelse för att vissa kamrater inte kan arbeta om 

ljudnivån i klassrummet är allt för hög, samt att några elever har svårare än andra att 

koncentrera sig. Trots det uppger en pojke att han hellre skulle prata på lektionerna än att sitta 

tyst. En annan aktivitet anses roligare och slår högre än ämnet. En av de regler som flera 

elever har svårt att acceptera är den som förbjuder bärandet av keps och mössor inomhus. 

Lärare på skolan har givit förklaringen att ytterkläder inte används inomhus samt att det stör 

andra. En elev menar att han kan förstå varför de inte får ha ytterskorna på sig inomhus, de 
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gör golven smutsiga. Men han påpekar att en mössa inte stökar eller smutsar ner. Dessutom 

stör inte mössan någon som till exempel skärmen på en keps kan göra. Andra strukturella 

regler som elever uttrycker oförståelse och irritation över är att de måste vara ute på raster 

trots att det regnar. Även att de inte får äta godis eller andra sötsaker i skolan när personalen 

både är inne på rasterna och fikar. De anser att det är fel av lärarna, att kräva att eleverna ska 

respektera dem, när de känner att lärarna inte respekterar eleverna (Thornberg, 2006b).  

 
När elever pratar om rättvisa och kritiserar regler eller lärare för att vara orättvisa så uppehåller 
de sig vid en enda princip för rättvisa, nämligen likhetsprincipen – alla ska vara lika inför ”lagen” 

 (Thornberg, 2006a s.26). 

 

I de elevintervjuer som Wester (2008) genomfört framgår det, att flera elever upplever att det 

inte är speciellt vanligt att lärarna är konsekventa i regelarbetet. Det förekommer inte ofta att 

den elev som bryter mot en regel får ta konsekvenser för handlingen. De påpekar även att 

lärarna på skolan inte arbetar efter samma konsekvenser. Det önskar eleverna att de gjorde.  

Flertalet elever anser att svordomar inte alltid är negativa och borde förbjudas. De menar att 

svordomar ibland kan användas i en positiv anda. Om en kamrat är duktig på innebandy kan 

en kommentar som ”Fan, vad bra du är!” vara acceptabel eftersom den inte sårar någon. 

Istället kan den ses som en komplimang. Flera elever påstår även att svordomar som används i 

ilskna uttryck ”fan också” eller ”helvete” är okej beroende på situation. En acceptabel 

situation skulle vara om en elev slagit i foten i bänken. Då är svordomen inte riktat mot en 

annan person och kan på så sätt inte heller såra någon (Thornberg, 2006b; Wester, 2008). 

Lärares bemötande mot elever 
Det tillvägagångssätt som lärare använder för att bemöta, berömma och tillrättavisa elever i 

skolan har en stor del i hur ordningen och stämningen i klassrummet är under lektionerna. Att 

hitta en nivå där läraren inte uppfattas som auktoritär, men inte heller bli överkörd av sina 

elever, kan vara en kamp. Fil.dr i pedagogik, John M Steinberg (1993), anser att den attityd 

som läraren har påverkar hela klassrumssituationen. Han menar att det inte är svårt för 

eleverna att veta vilken lärare som gillar att arbeta tillsammans med dem, och vilken lärare det 

är som arbetar emot dem. Steinberg påpekar även att en lärare med stökiga elever ibland 

måste titta på sig själv, att orsaken inte alltid ligger hos eleven, lokalerna, rektorn eller 

föräldrarna. 

Studier visar, enligt en intervju med Robert Thornberg (UR, 2006), att en lärare som har en 

auktoritär ledarstil i klassrummet påverkar elevernas inställning till skolan på ett negativt sätt. 

Tätt följda bestraffningar som konsekvenser på negativt beteende kan slå fel. Istället för att 

uppmuntra eleven till ett mer positivt agerande i skolan, kan detta leda till att eleven 

associerar läraren och skolan som något negativt och obehaglig. Han ifrågasätter om ordning i 

klassrummet är ett pålitligt mått för att avgöra om en lärare är en bra lärare. Thornberg menar 

att blind lydnad tillsammans med att lärare förhindrar elever att tänka kritiskt, ifrågasätta och 

från att vara delaktiga i beslutsfattande, strider mot skolans uppgift att hjälpa dem växa upp 

till demokratiska medborgare av samhället. Thornberg förespråkar istället demokratiska 

lärare. De skapar, enligt studier, en positiv inställning till skolan hos eleverna.  
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Enligt Edin och Drummond (2006) kräver olika individer olika bemötanden och behandling. 

De anser att om alla behandlas lika så leder det istället till oordning, att en oförmåga att se 

olikheter leder till kommunikationsproblem. De menar att detta skulle kunna vara anledningen 

till varför vi idag har svårt att ”ta hand om och möta de vilda, svaga, opolerade men också de 

mycket begåvade eleverna om lärare väljer att se alla sina elever som medelklassiga 

medelbegåvade” (s.18).  

Det är, enligt Edin och Drummond (2006), de negativa handlingarna som belönas i Sveriges 

skolor. De namn som hörs i klassrummen, är namnen på de elever som på olika sätt stör 

undervisningen för läraren, övriga elever och dem själva. De elever som gör positiva val får 

ingen närmare kontakt med läraren då all tid går åt till att tillrättavisa det negativa beteendet. 

De menar att detta är en orättvis behandlig av dessa elever, och att lärare därför ska 

nonchalera negativt beteende och istället berömma det positiva. Även Webster-Stratton 

(2004) förespråkar att lärare ska ignorera negativt beteende, men påpekar att läraren måste 

vara konsekvent i arbetet och inte ge upp. Det stökiga beteendet kommer att bli värre innan 

det förändras mot det bättre. Både Edin och Drummond samt Webster-Stratton poängterar 

vikten av att läraren måste se en gräns för vad som inte kan nonchaleras, det vill säga ett 

beteende som kan vara skadligt för både övriga elever och eleven själv. 

Flera elever som deltagit i studier om klassrumsmiljöer önskar lärare som inte tjatar och låter 

gnälliga när de tillrättavisar elever utan istället är bestämda. De vill att läraren ska skicka ut de 

elever som stör, eller inte tillåta dem att arbeta tillsammans. De efterlyser en lärare som kan 

kontrollera de situationer som kan uppstå under lektioner. En elev berättar om en lärare som 

aldrig kommer att få respekt från sina elever. Denne var för snäll under de första veckorna av 

terminen (Permer & Permer, 2002; Wester, 2008). Elever vill känna att de är inbjudna till att 

vara delaktiga i vad som händer på skolan, att de vuxna tar dem på allvar och lyssnar till vad 

de har att säga; att de blir respekterade precis som de förväntas respektera skolpersonalen och 

varandra (Thornberg, 2006b). I Permer och Permers studie framgår det att elever uppskattar 

när lärare låter dem bevisa att de kan ta ansvar för sitt skolarbete istället för att misstro dem. 

En elev menar att när en lärare vågar lita på eleverna och ge dem ”mer rep”, så vill eleverna 

många gånger ge tillbaka till läraren genom att bevisa att de klarar av ansvaret.  

”Ärlighet mot men också närhet till eleverna sägs vara vägen till förtroende och ansvarstagande” 
(Permer & Permer, 2002 s.121) 

Beröm och tillrättavisningar 
Det är, enligt Maria Wester (2008), inte speciellt vanligt att lärare berömmer elever för deras 

beteende utöver när de hjälpt till att städa och plocka undan. Detta trots att beröm också är en 

sorts disciplinering. Då uppmärksammar läraren, och värdesätter ett beteende, vilket kan leda 

till att eleven själv börjar sträva mot detta. Att lärare berömmer elever som arbetar flitigt eller 

gör bra ifrån sig under en lektion, förekommer oftare. Wester menar, att tillsägelser rörande 

både skolprestationer och beteende däremot är vanligt. Webster-Stratton (2004) anser att icke 

verbalt beröm som blinkningar, ett leende eller tummen upp, är en enkel metod att använda 

för att uppmuntra elevers positiva beteende. Det kan även öka deras strävan att göra bra ifrån 

sig. 

I grundskoleförordningen (9 §) finns instruktioner för hur lärare bör agera när en elev 

uppträder på ett sätt som anses olämplig. Läraren ska först uppmana eleven att förändra sitt 

beteende. Om elevens uppförande är av den sort, att läraren anser att eleven inte klarar av att 

vara kvar i klassrummet utan att störa arbetet för sina klasskamrater, kan eleven visas ut under 

den återstående tiden av lektionen. En lärare har även rätt att låta eleven stanna kvar efter 



7 

 

skolans slut under högst en timme. Detta ska ske under uppsikt av en vuxen. Om uppförandet 

hos eleven inte förbättras, utan istället förvärras eller upprepas ett flertal gånger, är nästa steg 

att göra en anmälan till rektorn, samt att anordna en elevvårdskonferens. Tillsammans med 

föräldrarna ska konferensen kunna leda till åtgärder som ska hjälpa eleven att förbättra sitt 

agerande i skolan. 

Enligt Edin och Drummond (2006) kan placeringen av elever i klassrummet ha en betydelse 

för ordningen. De menar, att de elever som kan hantera frihet och ansvar kan sitta längre bak i 

klassrummet, medan de som ännu inte kan kontrollera sitt beteende sitter längre fram. Detta 

ger även läraren en ökad möjlighet att styra upp situationen i klassrummet. Att laborera med 

elevernas placeringar användes redan i mitten av 1900-talet, som en metod för att förebygga 

ordningsproblem i klassrummet (Sjöberg, 2003 enligt Samuelsson, 2008 s.14) 

Enligt Samuelsson (2008; Sveriges Radio, 2008), Fil.dr i pedagogik, framgår det i en 

undersökning av Statens offentliga utredningar [SOU] från 1947, att prat, svag arbetsdisciplin, 

slarv med och ej utförda uppgifter, sen ankomst samt nonchalans och uppstudsighet var de 

handlingar som lärarna ansåg som de mest störande disciplinproblemen under lektionstid. 

Samuelsson har själv genomfört en studie där han bland annat observerade vilka handlingar 

hos eleverna i år 7 som uppmärksammades av läraren, samt hur korrigeringarna av dessa 

beteenden skedde. De handlingar som uppmärksammades flest gånger, var när eleverna 

pratade, inte satt vid sin plats, inte lyssnade på läraren, brast i ansvarstagande, tuggade 

tuggummi, hade keps eller mössa på sig inomhus eller hade glömt arbetsmaterial. De icke 

verbala tillrättavisningar som var mest förekommande, var att använda gester, ställa sig invid 

eller närma sig eleven samt att själv tystna till eleverna som pratade tystnat. De gester som 

användes var bland annat att sätta upp handen som ett stopptecken eller ett finger uppsträckt 

framför munnen. De verbala korrigeringar som förekom vid flest tillfällen var att uppmana 

elever att tystna eller sluta upp med vad de håller på med, att peka ut eleven/eleverna genom 

att säga deras namn högt i klassrummet samt att tillrättavisa eleverna. Tillrättavisningarna var 

reaktioner mot ett beteende som eleverna visste, inte var accepterat i klassrummet. Innehållet i 

tillrättavisningarna var en påminnelse om detta, samt begäran om en förändring av beteendet.  

Enligt Samuelssons (2008) studie, uppmärksammade lärarna 119 störningar utförda av 

flickor, medan störningar från pojkar uppmärksammades 246 gånger. Av 367 korrigeringar 

fördelas 77 korrigeringar till flickorna och 290 st till pojkarna. Denna observation stämmer 

överens med det resultat Wester (2008) fått fram i sin studie. Wester menar att pojkarna under 

hennes observationer tillrättavisas ungefär 10 gånger så ofta som flickorna. Dessutom blir 

klassen i helhet tillsagda fyra gånger så ofta som enbart flickor.  

Kontakt med föräldrar 
Enligt Lpo 94 ska läraren ”samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens 

skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling[...] samt med utgångspunkt i föräldrarnas 

önskemål fortlöpande informera elever och hem om studieresultat och utvecklingsbehov”  

(s. 14).  

Steinberg (1993) anser att, det är viktigt att ge föräldrar stöd, information och uppmuntran. 

Att de på sätt och vis är lärarens samarbetspartners. Kimber (1993) påpekar att föräldrar är 

experter på sina barn, och syftar till att de generellt tillbringat sju år tillsammans med dem, 

innan läraren tar hand om dem i skolan. Hon menar att de inte vet allt, men att deras tankar 

om vad som händer, och orsaken bakom händelserna är ovärderliga, om de får information 

från läraren och relationen mellan hem och skola är god. Webster-Stratton (2004) menar, att 

om samverkan med föräldrarna inte fungerar bör läraren även se till sig själv. Denna kan 



8 

 

påverkas av att läraren själv är stressad, har ansvar för många elever eller har förutfattade 

meningar om att föräldrarna saknar engagemang och/eller kunskaper. 

De speciella band som finns mellan barn och föräldrar gör att det blir betydligt enklare att arbeta 
med barnen om man har föräldrarna med sig. Tyvärr innebär det också att det nästan blir omöjligt 
att arbeta med barn, vars föräldrar man har emot sig (Kimber, 1993 s.9). 

Debatt i media och politik 
Citatet från Jan Björklund och Lars Leijonborg i inledningen skulle kunna ses som startpunkt 

för en debatt som fortfarande pågår, både skriftligt och verbalt. Debatten har fått stort gensvar, 

både medhåll och i form av protester, från både privatpersoner, lärare, föräldrar, 

Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. 

Sveriges Radio P1 har sänt programmet Kris i skolan där de tillbakavisar Björklunds och 

Leijonborgs uttalande. Detta genom att granska de rapporter från TIMSS
1
, PIRLS

2
 och PISA

3
 

som, enligt dem, uttalandet ska bygga på. De resultat som programmet lyfter fram visar bland 

annat att svenska elever inte skolkar eller stökar mer än genomsnittet, att svenska elever är de 

som känner sig mest trygg i skolan av alla länder som deltar i TIMSS, samt att det inte finns 

uppgifter angående grovt språk i någon av de tre undersökningarnas resultat. Den uppgiften 

menar de istället bygger på den svenska delen av undersökningen, där Sverige jämförs med 20 

andra länder och regioner, som de ansvariga för undersökningen själva valt ut. 

I augusti 2006 lade nuvarande utbildningsminister Jan Björklund, tillsammans med 

Folkpartiet, även fram rapporten Tryggare klassrum. Denna rapport handlar om oroligheter i 

skolan. Datainsamlingar visar hur utsatta lärare och elever är i den skola Folkpartiet målar upp 

som direkt farlig. De skriver, att samhället idag inte längre reagerar på rapporter om lärare och 

elever som kränkts i skolan. Slutligen lägger de fram förslag på hur situationen kan förändras. 

Detta genom att bland annat införa ett modernt ordningsomdöme, tillåta lärare att beslagta 

störande föremål, samt att ge skolor möjligheten att flytta, eller tillfälligt stänga av elever, från 

både grundskolan och gymnasieskolan. 

Förändringar i skollagen för att förbättra ordningen i skolan 
Enligt 20-22 §§ (SFS 2007:378) har rektor eller en lärare rätt att omhänderta föremål från 

elever som kan störa undervisningen eller på något sätt utgöra en fara mot skolverksamheten. 

Innan slutet av skoldagen måste läraren eller rektorn återlämna det omhändertagna föremålet 

om inte finns en särskild anledning att inte lämna tillbaka det, eller om eleven ett flertal 

gånger tagit med sig objektet.  Då kan personalen behålla detta till dess att elevens föräldrar 

eller vårdnadshavare informerats om omhändertagandet. Om föremålet faller under 

kategorierna narkotika, dopningsmedel, skadliga vapen eller hälsofarliga varor ska 

omhändertagandet omgående polisanmälas. Föremålet lämnas då inte tillbaka förens ”frågan 

om föremålet skall tas i beslag har prövats” (21 §). 

De forskare, pedagoger och terapeuter m.fl. som jag nämnt har alla gått in på enskilda spår i 

studier och arbete rörande klassrumsklimatet. Detta examensarbete kombinerar de spår som 

öppnats upp av tidigare forskare och binds samman när fem lärare i grundskolans tidigare år 

delar med sig av sina tankar och erfarenheter om och kring arbetet med ordning och disciplin i 

klassrummet. 

                                                
1
 Trends in International Mathematics and Science Study 

2
 Progress in Reading Literacy Study 

3
 Programme for International Student Assessment 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka och belysa fem tidigarelärares tankar och erfarenheter 

om att arbeta med ordning och disciplin i klassrummet. 

 

De grundläggande frågeställningarna att arbeta efter är: 

- Hur reflekterar de kring disciplin och ordning i skolan? 

- Hur arbetar de själva för att uppnå ordning och arbetsro i sina klassrum? 

- Vilket stöd känner de att det finns att få från omgivningen? 

- Vad anser de om förändringarna i skollagen angående ordning och disciplin? 
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Metod 

I detta avsnitt kommer jag att motivera mitt val av metod samt redovisa genomförandet av 

studien. Jag kommer även att beskriva urval, bearbetningen av data, etiska aspekter och 

studiens tillförlitlighet. 

Val av metod 
Majoriteten av de forskare som författat den litteratur jag läst inom ämnet, har i sina studier 

använt observationer tillsammans med uppföljande intervjuer. Wester (2008) menar att 

observationer ger möjligheten att verkligen studera interaktionerna i klassrummet. Vilket, 

förutom att belysa verkligheten, även ger ett bra och relevant underlag till intervjufrågorna. 

Baserat på den tid studenter har på sig att skriva examensarbeten, försvann möjligheten att 

genomföra både observationer och intervjuer, trots att denna metod, enligt mig, verkar 

intressant och givande. Då syftet med denna undersökning bland annat är att undersöka hur 

informanterna tänker kring ordning och disciplin i sina klassrum, ansåg jag, med stöd av 

litteraturen och min handledare, att kvalitativa intervjuer är den metod som passar denna 

studie bäst. Den kvalitativa intervjun matchar min strävan att få en djupare förståelse och 

insikt i vad egentligen tyckte och tänkte om ämnet (Stukát, 2005). 

Anledningen till att jag valde att genomföra intervjuer, framför enkäter och observationer, 

handlar om tid och möjligheten att få en djupare förståelse. Som Stukát (2005) skriver, är det 

mer passande att använda sig av en enkätundersökning i ett kvantitativt arbete. Forskaren 

önskar då nå fler människor en möjlighet att generalisera resultatet. Även om det går att 

använda ostrukturerade frågeformulär, där informanterna har möjligheten att själva formulera 

sitt svar, ansåg jag att just enkäter som metod, inte skulle nå det djup som jag var ute efter. Att 

använda enbart observationer kändes inte passande då de, även om dessa pågått under flera 

dagar hos varje informant, inte kunde nå den förståelse jag var ute efter. Observationer hade 

givit möjligheten att se hur de arbetar, men ingen insikt om hur de tänker kring det arbetet. 

Inför valet av metod läste jag mer ingående om intervjuer och de olika sätt det finns att 

planera, genomföra och analysera dem på. Baserat på vad jag läst, kände jag att den 

semistrukturerade intervjuformen passade denna studie. I genomförandet av en 

semistrukturerad intervju använder sig intervjuaren av en intervjuguide med frågor. Dessa är 

ofta indelade i teman. Även om samma guide används till samtliga intervjuer, kan 

intervjuaren anpassa utformandet av frågan beroende på hur denne tror att informanten förstår 

den. Dessutom ges intervjuaren möjligheten att låta situationen påverka den ordning i vilken 

frågorna kommer, samt att följa upp informantens svar med följdfrågor, vilket kan ses som 

opassande i de strukturerade intervjuformerna (Stukát, 2005). 

Innan jag läste den utvalda litteratur som var knuten till ämnet, hade jag idéer om vad det var 

för slags frågor som jag planerade att inkludera i intervjuguiden (se bilaga 1). Efter att läst en 

större del av litteraturen började jag se ett mönster i de frågor som jag önskade få besvarade, 

och delade in dem i olika teman inför pilotstudien. Detta gav möjligheten att testa dem på en 

informant inför de ”riktiga” intervjuerna.  
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Pilotstudie 
Inför pilotstudien togs beslutet att intervjun skulle spelas in, då jag kände att risken att missa 

viktiga delar under samtalet var stor om enbart anteckningar fördes. Jag valde även att testa 

hur pålitlig min digitala diktafon var, och hur säker jag kände mig på att den fungerade som 

den skulle.  

Då pilotstudien var avklarad visste jag, att den tid jag förutsätt att intervjun skulle ta höll sig 

inom ramen, att den digitala inspelaren fungerade och fångade upp ljudet från både mig och 

informanten på ett nöjdaktigt sätt, samt att informanten ansåg att de frågor som ställts var 

relevanta och intressanta. Det som förändrades efter pilotstudien var att ett par frågor lades till 

i intervjuguiden, samt att några strukturerades om. Dessutom valde jag att stänga av 

diktafonen mellan de olika temana under intervjuerna, både för att skapa en paus och för att 

varje tema skulle spelas in på ett enskilt spår. Detta för att göra analysarbetet enklare för mig 

då kortare spår är lättare att lyssna av och sammanfatta, samt för att göra det enklare att 

navigera mellan de olika rubrikerna i samtalet. 

Urval 
Då denna studie är en intervjustudie, där en djupare insikt önskar att nås om hur lärare i 

grundskolans tidigare år tänker kring arbete med ordning och disciplin, valde jag att begränsa 

gruppen med informanter till fem personer, då analyseringsarbetet av kvalitativa intervjuer är 

mycket tidskrävande. Risken är dessutom stor att resultatet blir för tunt på grund av tidsbrist 

om forskaren arbetar med för många informanter (Stukat, 2005).  

Tidigare hade jag beslutat att söka informanter som kunde bidra med ett eget synsätt baserat 

på att de har olika erfarenheter från att arbeta med ordning och disciplin i skolan. Jag valde ut 

några, enligt mig, intressanta kategorier av lärarerfarenheter, som sedan användes som 

utgångspunkt i sökandet av informanter. Detta kallar Trost (enligt Stukát, 2005 s.62) ett 

strategiskt urval. De olika variablerna hjälper till att skapa variation i undersökningen. Vid 

användande av strategiskt urval bör det inte ingå fler än två personer per grupp. På grund av 

den tidsbegränsning som finns för arbetet, valde jag att låta grupperna representeras av en 

person.  

För hitta alternativa informanter till de grupper jag tidigare bestämt, använde jag mig av något 

som Anne Ryen (2004), forskare vid högskolan i norska Agder, kallar för snöbollsmetoden. 

Med den menas att forskaren använder andra informanter för att lokalisera de informanter 

som slutligen deltar i studien. Jag har med hjälp från bekanta som arbetar både inom och 

utanför skolan, fått förslag på lärare. Dessa har jag sedan kontaktat för att berätta om min 

studie och för att fråga om de varit intresserade av att delta. Kontakten har skett genom 

telefonsamtal eller personlig kontakt, då jag besökt personen på den skola där denne arbetar. 

Jag har medvetet valt att själv ta kontakt med informanterna genom kollegor eller bekanta, 

istället för att gå vägen genom de överordnade på skolan, till exempel rektor. Ryen menar att 

detta gör kontakten lättare, och hjälper till att skapa en likvärdig relation mellan mig och dem. 

Alla informanter jag kontaktade med förfrågan om att delta i min studie tackade ja. 

Genomförande av intervjuer 
Inför intervjuerna fick samtliga informanter möjligheten att själva bestämma vilken dag och 

tidpunkt som bäst passade deras schema. Jag lät dem avgöra detta för att de inte skulle känna 

sig stressade och boka in intervjun mellan två andra bokade tider. Stressen hade möjligtvis 

kunnat påverka deras svar i intervjuerna. De fick även själva avgöra var de ansåg det mest 

lämpligt att träffas. På så vis gavs de ännu en möjlighet att känna sig trygga och avslappnade 
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inför intervjun, speciellt då några av informanterna, innan träffen, uttryckt nervositet för att de 

inte skulle kunna bidra med något användbart till arbete. Vid dessa tillfällen informerade jag 

dem om att det inte finns några felaktiga svar, då själva studien går ut på att undersöka hur 

just den personen arbetar med och tänker kring ämnet. Tre intervjuer genomfördes på 

respektive skola, och de resterande två genomfördes på alternativa ställen. 

Innan mötet för intervjuerna visste informanterna vad studien handlade om, dess syfte samt att 

intervjun beräknades pågå under 45-60 minuter. Jag valde medvetet att inte ge dem tillgång 

till intervjuguiden i förväg. Detta på grund av risken att de innan vårt samtal förberedde svar 

som de ansåg vara mer ”korrekta” än deras egna. Innan intervjuerna påbörjades, informerades 

informanterna om att jag skulle använda mig av en intervjuguide där jag delat upp frågorna i 

fyra teman, varpå de fick veta vilka teman som ingick. De informerades om att detta var 

semikonstruerade intervjuer, det vill säga att frågorna tas upp i en ordning som kommer 

naturligt under samtalets gång, och att de kan känna sig fria att fortsätta prata om ämnet. Även 

om det går utanför frågan som ursprungligen ställdes. Jag informerade dem även om att både 

deras personliga och skolans namn fingeras, samt att arbetsorten inte skulle avslöjas i studien. 

Slutligen berättade jag att intervjun skulle spelas in digitalt och visade diktafonen. Detta för 

att jag, vid pilotstudien, uppmärksammade att informanten upplevde det som mindre 

stressande att bli inspelad, när denne såg att diktafonen var liten jämfört med en vanlig 

bandspelare.       

Under intervjuerna lät jag, som tidigare fastställt, situationen styra den ordning i vilken 

frågorna kom. Tanken var, att även om informanten började röra vid en fråga som enligt 

guiden skulle komma senare, så skulle jag ta upp frågan igen. Detta för att försäkra mig om att 

inget glömdes bort tidigare, då informanten bara ”rört” vid den. Beroende på vilken informant 

jag talade med, anpassades frågorna så att de bättre passade in på just den situation som 

informanten arbetar i. Detta för att underlätta för denne att svara. Under intervjun ställdes 

även personliga följdfrågor, baserade på informantens svar, för att få ut så mycket som 

möjligt från svaret, samt för att bekräfta att svaret uppfattats korrekt enligt informanten 

(Stukát, 2005).  

Då intervjuguidens frågor var besvarade, tillfrågades även samtliga informanter om de kände 

att något saknats, eller om de hade något att tillägga. Det var det ingen som valde att göra, och 

de uppmuntrades att kontakta mig om de kom på något i efterhand. Samtliga försäkrade, att 

även jag var välkommen att höra av mig med kompletterande frågor. 

Bearbetning av data 
Jag valde att transkribera de inspelade intervjuerna i varierad form. Vissa delar har 

transkriberats ordagrant och andra har sammanfattats på grund av tidsbrist. Under arbetets 

gång har jag även, ett flera gånger, gått tillbaka till inspelningarna för att lyssna på det exakta 

samtalet som ägde rum, samt för att höra på vilket sätt informanterna berättade eller påpekade 

saker.  

Etiska aspekter 
Under genomförandet av denna studie har de forskningsetiska kraven, det vill säga 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, legat till 

grund för arbetet innan, under och efter intervjuerna (Stukát, 2005).  

Namnen på informanterna har fingerats, likaså namnet på den skola där de arbetar eller 

studerar. Dessutom har jag valt att inte redovisa i vilken stad de bor, arbetar eller studerar i.  
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I de citat som redovisas i resultatet har dialektalt talspråk ersatts med skriftspråk. Detta för att 

ytterligare undvika att informanterna ska kunna identifierats.  

Studiens tillförlitlighet 
För att informanternas svar ska vara så tillförlitliga som möjligt, har de innan intervjuerna inte 

fått tillgång till intervjuguiden. Detta minskar risken för att svaren på frågorna på något sätt 

”förfinats”. Intervjuerna har skett enskilt, på en plats och ett klockslag som informanten själv 

bestämt, för att de skulle känna sig trygga och bekväma att berätta vad de tänkte. De frågor 

som ingår i intervjuguiden bygger på resultaten från den forskning och övrig litteratur som 

lästs innan och under studiens gång. Detta, tillsammans med att informanterna välkomnats att 

tala öppet kring frågorna, ökar både reliabiliteten och validiteten på arbetet (Stukát, 2005).  

Tilläggas bör ändå att informanternas svar, trots att de uppmuntrats till att tala fritt inom 

teman, till viss del är påverkade av att frågorna i intervjuguiden är konstruerade av mig, samt 

att jag i efterhand tolkat dem utifrån de referensramar jag har med mig ifrån samtalen 

(Thornberg, 2006b).  
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Resultat 

I följande avsnitt kommer resultatet från mina intervjuer att redovisas i en löpande text. 

Dessutom kommer även svaren på arbetets frågeställningar att presenteras i och med 

informanternas svar. Avsnittet är indelat i olika teman. Dessa kommer att beröra 

informanternas reflektioner kring ordning och disciplin, arbete i klassrummet, hur de upplever 

olika sorters stöd samt eventuell påverkan från media och politiska förändringar. 

Presentation av lärarna i studien 

Pia 

Pia är en kvinna i 50-årsåldern som, redan när hon var ung, visste att hon skulle bli lärare. 

Därför genomförde hon sin lärarutbildning direkt efter att hon avslutat skolan. Pia har arbetat 

inom skolan i över 30 år, både som klasslärare och plocklärare, det vill säga att hon gått in i 

klasser som både ämneslärare och som en extra resurs. Från sin utbildning har hon behörighet 

att undervisa i alla ämnen, utom slöjd och hem- och konsumentkunskap. Idag arbetar hon på 

Plommonskolan i en årskurs 3. I klassen går 24 elever och Pia är ensam pedagog. Ibland finns 

en extra resurs till hjälp då det varit oroligt bland eleverna. 

Björn 

Björn är en man i 40-årsåldern som arbetat i skolan i ca 20 år. Just nu arbetar han på 

Blåbärsskolan där han, tillsammans med en kollega, är ansvarig för en mindre grupp med 

elever. Eleverna är olika gamla, och kommer från olika klasser på skolan. De har blivit 

placerade i gruppen då arbetet i den stora klassen, av olika anledningar, inte fungerat. Idag är 

det mellan fem och sex elever som går i gruppen, antalet varierar. Målet är att ingen elev ska 

gå där på heltid, utan allt eftersom slussas ut i den större gruppen. Björn är den ende av 

studiens informanter som inte har en lärarexamen, men menar att inte vem som helst kan 

arbeta i en sådan grupp, utan att det är de personliga aspekterna som avgör om arbetet ska bli 

lyckat eller inte. Det är inte något som en utbildning kan ge. I arbetet kommer även Björn att 

gå under titeln som lärare då det är som lärare han är anställd. Det som Björn tagit med sig 

från tidigare yrken är erfarenheterna från olika möten med människor. 

Kristin 

Kristin är en kvinna i 50-årsåldern. Hon har arbetat som lärare i ca 15 år, och då nästan alltid 

som klasslärare. Idag arbetar hon på Krusbärsskolan i en åldersintegrerad klass, i vad som 

ibland fortfarande kallas för mellanstadiet. Där är hon ensam pedagog som undervisar i 

samtliga ämnen, utom matematik och engelska samt de praktiska ämnena som slöjd och 

idrott. Innan Kristin påbörjade sin lärarutbildning, arbetade hon i en bransch hon själv 

beskriver som kreativ. Detta är något som hon tagit med sig in i sin undervisning, och som 

bland annat visar sig i hur barnen redovisar sina arbeten. De kan själva få välja vilken 

redovisningsform de vill använda. Kristin påpekar att det handlar om en frihet under eget 

ansvar. 

Daniel 

Daniel är en relativt nyutexaminerad lärare i 30-årsåldern som arbetat tre terminer på 

Durraskolan, som är en mindre skola. Daniel upplever att miljön på skolan påverkas av detta, 

och hjälper elever och personal att känna sig bekväma. Han är utbildad i både teoretiska och 

praktiska ämnen, och undervisar idag i båda. Då det är det praktiska ämnet som tar upp större 
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delen av undervisningstiden, arbetar Daniel som ensam pedagog med flera olika klasser under 

veckorna. Maxantalet elever i klasserna är 20 st.  De ströjobb som Daniel arbetade med innan, 

har inte fört med sig något som han tycker sig ha nytta av i sin undervisning. 

Ebba 

Ebba är en kvinna i 30-årsåldern, som till julen 2009 planerar att ta sin lärarexamen som 

tidigarelärare vid Enbärshögskolan. De ämnen som Ebba får behörighet inom är båda 

teoretiska ämnen. Innan utbildningen påbörjades arbetade hon ca 2 år sammanlagt inom 

barnomsorgen, men utspritt på olika områden.  

Reflektioner kring ämnet 

Ordning och disciplin 

Samtliga lärare anser att det är viktigt med ordning. Två av fem tar avstånd från att använda 

ordet disciplin, de anser att det har en negativ klang över sig. Men, alla fem menar att det ändå 

är viktigt med någon slags disciplin, även om de hellre använder andra ord för det.  

Kristin vill inte använda ordet disciplin om arbetet i klassrummet. Hon menar att ordning och 

arbetsro är nyckeln till ett lyckat klimat, och det är något som hon arbetar mycket med. Hon 

strävar mot att eleverna ska känna att det finns en ömsesidig respekt mellan lärare och elever, 

att om hon är ”bra” och generös mot dem, så känner de, att de vill ge något tillbaka. De låter 

då bli att ”jäklas” och störa den arbetsro som finns i klassrummet. När det uppstår oordning är 

det viktigt, menar Kristin, att läraren försöker tillrättavisa eleven på ett bra sätt, även om alla 

kan göra fel. De associationer hon får från begreppet disciplin, är en lärare står framför 

eleverna och i detalj berättar för dem vad de ska göra.  

Pia menar att det är fullständigt nödvändigt med ordning i klassrummet, och att det är ett 

begrepp som varken är gammalmodigt eller modernt. Istället för disciplin använder hon hellre 

ordet respekt. Det är viktigt att alla respekterar att det finns regler som de ska rätta sig efter. 

Däremot menar hon att skolan tappat disciplinen på grund av de förändringar som gjorts 

under de senaste 20 åren. Då påbörjades en avveckling av skolan som bland annat resulterade 

i att resurser inom specialpedagogik försvann. Dessutom anser Pia, att både pedagogiken och 

läroplanerna blev ”flummiga”, att ingen kunde bestämma sig för vad som egentligen skulle 

göras i skolan. 

De övriga lärarna delar åsikten att det behövs ordning och disciplin i klassrummet. Detta för 

att arbetet ska fungera, och för att klimatet ska vara bekvämt för både lärare och elever. De 

påpekar vikten av att lägga ordningsrutinerna redan i början av skolåret, och menar, att om 

läraren bygger en rutin på den ordningen och håller hårt på vad som sagts, så har denne igen 

det senare. Efter en till två månader sitter rutinen i ryggen på eleverna, och ingen reflekterar 

längre över att den finns. Björn påpekar även, att om grunden inte läggs tidigt, finns en risk att 

stök och oro istället blir en rutin i klassrummet. Han menar att det då är nästintill omöjligt att 

lösa problemen. 

Ebba anser att det är en trygghet för eleverna att veta ”vad som gäller” i klassrummet, annars 

kan de känna sig både osäkra och otrygga. Då vet de konsekvenserna av deras beteende, både 

de positiva och de negativa. Björn vill tydliggöra att det inte bara handlar om att vara bestämd 

för att ordningen i klassrummet ska fungera bra. Han menar, att pedagogen inte får glömma 

att lyfta fram det positiva hos eleverna, och att vara snabb med beröm när de gör positiva val. 

Om en lärare enbart uppmärksammar negativt beteende, blir det till slut en sanning för 

eleverna. Konsekvensen av detta är att eleverna slutar att lyssna till något som läraren säger. 
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Om det stökiga beteendet 

På frågan om det går att se vilka elever det är som kommer att bli stökiga i klassrummet, 

svarar Björn att det varierar, men att det ibland går att se att risken finns, när eleverna kommer 

och ska påbörja första skolåret eller börja i förskoleklassen. Då ska de, från att varit på 

förskolan, fungera i en större grupp, klara av att vara tysta och lyssna på, samt följa, 

instruktioner och hänvisningar från pedagogerna. Han menar, att det är då det går att se 

tendenser till att koncentrationen inte riktigt räcker till. Sedan kommer det även elever som 

uppvisar aggressivt beteende tidigt, eller t.o.m. har med sig diagnoser och åtgärdsprogram 

från förskolan. Dock vill han påpeka att eleverna måste ges en chans att visa vilka de är. Det 

är fel av lärare att döma en elev utifrån vad andra påstått om tidigare beteende, det behöver 

inte vara elevens fel. 

På frågan vilka elever det är som är stökiga i klassrummet, är det Pia och Björn av lärarna 

som utpekar pojkarna, att vara de som är mest stökiga. Pia menar att alla elever är mer pratiga 

i skolan idag än vad de har varit tidigare, men att det är just pojkar som generellt har ett större 

behov av bekräftelse än flickorna. Hon menar, att även om flickorna också har ett behov av 

detta, så framkommer det inte på samma vis som från pojkarna. De finner sig i att inte bli 

bekräftade hela tiden. I Björns grupp går det idag en tjej, vilken han menar är ganska ovanligt. 

Under alla de år han arbetat med gruppen, har 90 % av eleverna varit pojkar. 

Det måste ju vara ett behov av att bli sedd och bli bekräftad när man ska höras och synas hela 
tiden (Pia).  

Varken Daniel eller Kristin vill påstå att ett kön är mer störande än det andra. Kristin menar 

att det beror på individen och inte könet. Hon har både pojkar och flickor som jobbar lugnt 

och som tar ansvar för sitt skolarbete, samt att hon har haft både pojkar och flickor som varit 

utagerande. Den skillnad hon har kunnat se innan är att pojkar, när de hamnar i målbrottet, 

låter lite mer än flickorna, men menar att det inte är grund för att påstå att de är stökigare. 

Daniel menar att de elever, både pojkar och flickor, som är utagerande och stökiga i de klasser 

som han arbetar med, har liknande beteenden. De är respektlösa mot skolkamrater, lärare och 

övrig skolpersonal, de kan inte hålla sig på sin plats, samt använder ett språk som innehåller 

både svordomar och könsord.  

Även Ebba anser att hon, då hon varit ute och vikarierat eller under sin verksamhetsförlagda 

utbildning, sett att det är både pojkar och flickor som är stökiga i klassrummet. Hon menar att 

deras beteenden skiljer sig då pojkar är mer fysiska mot varandra, slåss och knuffas, samt att 

de låter mer. Flickorna kastar lappar, fnissar och skrattar mycket ihop. Under intervjun 

kommer Ebba på att flickorna varit överrepresenterade i klasserna hon varit i. Det har varit 

fler flickor än pojkar bland eleverna. Hon påpekar, att om det då verkar som att de stökar lika 

mycket, borde det betyda att pojkarna egentligen är värre än flickorna. 

Vad ligger bakom beteendet? 

Två av fem lärare menar, att de elever som är utagerande och stökiga i klassrummet, ofta har 

en fastställd diagnos som ADHD eller någon annan koncentrationsstörning bakom sig. Tre av 

de fem lärarna menar, att hemförhållanden kan påverka hur eleverna beter sig i 

undervisningen på dagtid. Två av dem tar upp ett bekräftelsebehov. En lärare tar även upp 

möjligheten, att läraren kan vara en orsak till elevens negativa beteende. 
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Daniel menar att de elever som ännu inte är medicinerade, trots att de har ett behov av att vara 

det, inte kan hantera sina känslor, vilket leder till brist på självkontroll. Björn påpekar att det 

inte är enkelt för dessa elever att arbeta i en stor klass, där bestämmer ofta ett schema när 

eleverna ska jobba med ett visst ämne, och där blir ofta lektionstiden avbruten av olika 

anledningar.  

Det är svårt med i stor klass med alla intryck, start och stopp. Har man kommit igång och jobbar 
så kanske man har 20 minuter i sig, så händer det något efter 10 minuter. De flesta kan komma 
igång igen, men har man en diagnos med koncentrationsstörning i sig då är det kört. Då istället för 
att komma igång gör man något annat och då stör man. Och fortsätter det, då blir det jobbigt. Det 
är ju inte deras fel utan deras problematik (Björn). 

Ibland glömmer läraren att dessa elever har en diagnos, menar Björn. Läraren måste ibland 

hålla sig till vad som är bestämt och inte störa eleverna i deras arbete, eller tillåta att någon 

elev arbetar med ett annat ämne än de övriga vid vissa tillfällen. Björn menar att läraren 

ibland måste finna en alternativ lösning. Det är så arbetet är upplagt i hans grupp. Där får de 

äldre eleverna vara med och påverka, de får ta beslut om vilket ämne de ska arbeta med i 20-

30 minuter, innan de får göra något annat. En elev han arbetar med har svårt att arbeta med 

matematik på morgonen. De har organiserat arbetet så, att den eleven lyssnar på en ljudbok 

under första timmen, och arbetar med matematiken efteråt.  

Både Kristin och Pia påpekar att många barn idag har trassliga familjeförhållanden hemma. 

Pia menar att det är en tuffare miljö för barn att växa upp i idag än det var innan. Hon menar 

att samhället har förändrats, att antalet skilsmässor ökat och att flera barn bor varannan vecka 

hos sina föräldrar. Även om detta kan ge sken av att vara en praktisk lösning, menar hon att 

barn ibland far illa av denna ostrukturerade tillvaro. Pia påpekar, att hon även lagt märke till 

hur elever idag har ett behov av att känna sig omtyckta, att läraren visar dem att de bryr sig 

om och tycker om dem. 

Samtidigt som våra barn fick ett mer förvirrat privatliv, så blev skolan samtidigt ostrukturerad. 
Det borde ha varit precis tvärt om, att ju mer förvirrat privatliv barnen har, desto mer 
strukturerat ska det vara i skolan (Pia). 

Även Ebba påpekar att familjeförhållanden kan ligga bakom ett stökigt beteende i skolan. 

Hon menar, att eleverna inte får den uppmärksamhet som de behöver när de är hemma. Det 

kan bland annat bero på att föräldrarna arbetar mer, och att äldre syskon då får mindre 

uppmärksamhet än de yngre på grund av tidsbrist. Den uppmärksamhet som de får i skolan, 

vare sig den är positiv eller negativ, fyller en liten del av det behovet. Kristin anser även att 

vissa elever saknar en press från föräldrarna att klara skolan, föräldrarna kräver inte att de tar 

ansvar för sitt skolarbete. Hon menar att elever som inte känner den pressen, inte orkar hålla 

motivationen uppe själva. Det kan sluta med att de struntar i skolan, speciellt om de också har 

svårt med inlärningen. 

Ebba och Daniel menar båda att det även existerar ett annat behov av uppmärksamhet. Enligt 

Daniel kommer det ibland elever som är osäkra i sig själva, ofta efter att de bytt skola på 

grund av mobbning. Det händer att dessa elever drar sig till de elever som hörs och syns, 

speciellt under den tid de försöker att hitta en egen plats i gruppen. Sedan finns det även 

elever som mår dåligt inombords, och känner att de måste hävda sig för att inte må dåligt. 

Ebba tror att vissa elever fått ett rykte i skolan, eller en ”stämpel”. Eleven kan ha tilldelats 

dessa av både skolkamrater och lärare på skolan. Hon menar att en sådan stämpel är svår för 

elever att få bort, och har en förståelse för att vissa elever inte orkar motbevisa den. Eleverna 

lever istället upp till ryktet. 
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Konflikthantering 

Samtliga anser att konflikthantering är en viktig del i undervisningen, och att det även är 

något som måste tränas på. Kristin beskriver konflikthantering som en del av vardagsarbetet, 

och i hennes klass talar de mycket om ämnet. Både hon och Björn påpekar vikten av, att 

eleverna känner att läraren lyssnar på vad de har att säga, att båda parter får en chans att 

förklara. De anser båda, att de iblandade ska tala med varandra för att lösa orsaken till 

konflikten. Kristins mål är att eleverna ska inse att båda gjort fel, då kan de be om ursäkt och 

gå vidare. Björn anser att det inte alltid går att ta samtalet mellan de inblandade eleverna 

direkt efter konflikten. Han menar att den ena parten ibland är lugn och skulle kunna hantera 

det, medan den andre fortfarande är upprörd. Han brukar säga till sina elever att alla kan göra 

misstag, men att det viktiga är, att inte göra om samma misstag två gånger. 

Ebba hävdar att det även är viktigt att lära eleverna att själva lösa sina konflikter, utan 

skolpersonal, om inte hot eller våld är inblandat. Hon menar att lärare, speciellt när eleverna 

är yngre, inte får göra annat än att lösa konflikter annars. Ibland måste läraren ta upp en 

händelse inför hela gruppen, utan att nämna namnen på de inblandade. Situationen kan kräva 

att alla informeras om ”vad som gäller”, eller att samtliga elever, tillsammans med läraren, tar 

ett beslut om till exempel en ny regel eller förändra konsekvensen vid ett regelbrott.  

Ledarstilar 

Kristin strävar efter att vara en lugn, mjuk och generös lärare. Hon menar att det är viktigt att 

komma ihåg, att respekt är något som en person måste förtjäna. I sin egen klass talar hon ofta, 

tillsammans med sina elever, om hur de vill att de ska bete sig mot varandra. Att de går 

mellan olika platser, går till den de vill tala med istället för att ropa, och att de tar kontakt 

genom att lägga en hand på den andres axel. 

Pia uttrycker att hon älskar att undervisa, och hon ser sig själv som en undervisande lärare. 

Hon berättar, att det för några år sedan var diskussioner huruvida läraren skulle handleda 

eleverna mer än att undervisa dem. Själv anser hon att språkutvecklingen skulle stanna upp, 

samt att elevernas kunskapsutveckling enbart skulle bygga på enstaka faktakunskaper. Hon 

menar, att eleverna behöver lärarens hjälp att skapa ett sammanhang i kunskapsinhämtningen. 

Det är något som de inte skulle klara av själva. Utöver detta anser hon sig, att vara en tydlig 

och bestämd lärare, med ett demokratiskt förhållningssätt, som välkomnar humor i 

undervisningen. 

Lasse Berghagen sa att det ska vara: Kärlek, kunskap och lite tango. Det tycker jag är bra. Det ska 
vara värme, kärlek och kunskaper och så ska det vara lite kul också. Vi får inte tappa humorn. 
Också ordning och reda. Då blir det bra (Pia). 

Även Ebba tror att läraren ska styra med en fast, men samtidigt varm, hand. Det är så hon 

tänker kring sin egen kommande lärarroll. Hon menar att det inte ska finnas några 

otydligheter, men att det samtidigt ska vara roligt i undervisningen, utan att eleverna glömmer 

att läraren alltid är ledaren. Precis som Kristin, anser Ebba att respekt är något som förtjänas, 

samt att det ska råda ömsesidig respekt mellan lärare och elever. Sedan planerar hon, att i sitt 

yrke vara konsekvent gällande både regler och löften. Hon menar att det som lärare inte är 

okej, att lova eleverna en sak, och sedan skylla på tidsbrist eller glömska.  

Daniel anser att han tagit på sig en lugn och tydlig ledarstil. Han menar att många elever mår 

bra av just ett tydligt ledarskap, både i instruktioner och vid andra tillfällen. 
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Björn förklarar att han som lärare och ledare försöker att synas så lite som möjligt. Om 

eleverna sitter och arbetar, utan att störa sina kamrater eller att han måste be dem att vara 

tysta, så har han lyckats i sin ledarroll. Han menar att han finns där när de fastnar i arbetet och 

behöver hjälp för att ta sig vidare.  

Elevernas syn på läraren 

Ebba och Pia tror båda att deras elever ser dem som stränga men snälla, och att eleverna vet 

att de är omtyckta. Ebba tror att eleverna även skulle beskriva henne som rolig och tokig, 

även om hon medvetet går ut som mer ordningssam då hon är ute och vikarierar eller är på 

VFU. Förklaringen till detta är att eleverna gärna testar tillfälliga lärare, och att hon upplever 

det som viktigt att inte ”tappa” dem under lektionerna, då det är svårt att samla alla igen. Hon 

tycker att det är bättre att vara mer sträng, än för snäll och mesig.  

Att beskrivas som för snäll, är något som Daniel tror att eleverna skulle göra med honom. Han 

berättar att han fått höra, från eleverna, att han var just det när han precis hade börjat. Idag tror 

han att de upplever honom som både tydlig och snäll, vilken är den ledarroll han själv strävar 

efter att hålla. 

Även Björn och Kristin hoppas att deras elever ser dem som bra och ”schyssta” lärare. Björn 

påpekar att det är bra att eleverna känner att de kan skämta och ha roligt tillsammans. Men 

viktigast är, att de känner att de kan lita på och respektera honom, så som han gör med dem, 

samt att de ser honom som en person som står för den trygghet som de kanske inte är vana 

vid. Han menar, att även om de blir arga och skäller och skriker på honom, ska de veta att han 

fortfarande finns där för dem nästa dag. 

Arbetet i klassrummet 

Hantering av elever som är stökiga 

Samtliga lärare anser att den främsta metod de använder, när en elev är utagerande i 

klassrummet, är att tala med dem. Ebba menar att det inte alltid är tillfälle att tala om 

händelsen i direkt anslutning till den, eleven är möjligtvis inte mottaglig för ett samtal just då. 

Hon menar att det kan vara bättre att vänta en stund, och sedan föra samtalet utanför 

klassrummet. Läraren ska då sträva efter att eleven själv reflekterar över varför situationen 

uppstod, samt på sitt eget agerande under händelsen.  

De kanske tycker att det är tråkigt, kanske har ätit dåligt eller kanske har ont i huvudet. Det kan ju 
vara elever som ständigt gör såhär, samma elever. Då kanske man får titta på andra orsaker. Men 
om händer det då och då kanske man kan hitta en rimlig anledning till varför det hände just vid 
det tillfället (Ebba). 

Daniel och Kristin påstår båda att även de försöker att tala med sina elever, men att de ibland, 

genom kontakt, kan förhindra en händelse från att ske. Kristin menar att, när hon 

uppmärksammar att en elev är på väg att göra något som inte är okej, avleder denne genom att 

lägga en hand på axel, fråga något eller krama om eleven. På så vis uppmärksammar hon även 

det positiva beteendet, istället för den negativa handling som möjligtvis kunnat ske. Daniel 

påpekar att det, på grund av hans ämne, förekommer rörelse i undervisningen. Detta försvårar 

situationen att tillrättavisa en elev. Men Daniel menar att han kan förebygga oro, då eleverna 

ska sitta stilla och lyssna, genom att i början av lektionen sära på de elever, som han vet, inte 

klarar av att sitta tillsammans.  
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I Björns mindre grupp, kan eleverna få hållas när de är förbannade och skriker. På så sätt tar 

de ut sina aggressioner. Men Björn påpekar att eleverna är väl medvetna om att det bara gäller 

i gruppens klassrum, att sådant beteende inte är acceptabelt på andra delar av skolan. Han 

menar att han själv försöker att resonera med eleven. Genom att använda en lugn röst 

påverkas elevernas humör, och de kan själva lugna ner sig. Björn jämför det med en 

fotbollsmatch. Han menar att om en spelare skriker på domaren och får ett gult kort, så blir 

spelaren lätt förbannad, men om domaren vänder sig mot spelaren och säger att ”Du, så där 

säger du inte åt mig, lägg av med det”, får spelaren en respekt för domaren. Björn strävar efter 

att eleverna ska känna att de är på samma våglängd som pedagogerna, trots att de har olika 

roller.  

Pia menar att det inte finns en mall i hanterandet av utagerande elever. Läraren måste hitta ett 

sätt som fungerar för just den eleven. Hon berättar att det hon snabbt gör, är att ta kontakt med 

föräldrarna och skapar en god relation med tät kontakt. Med dem diskuterar hon hur 

situationen ska hanteras. Ibland används en kontaktbok, om eleven känner att det känns roligt 

att visa upp den hemma när det gått bra. Annars färglägger de ett schema med röd eller grön 

färg, beroende på elevens beteende under dagen. Pia menar att stökiga och oroliga elever kan 

behöva struktur för att komma till ro med sig själva. Idag börjar hon alltid skoldagen genom 

att skriva upp dagens schema och, tillsammans med eleverna, gå igenom detta. Under dagens 

gång stryker de sedan aktiviteterna.  

På frågan om vad de upplever som det vanligaste ordningsproblemet, svarar de alla att det är 

för mycket prat och skrik i klassrummet, att eleverna inte respekterar andra, både genom att 

avbryta varandra och läraren när de pratar, samt att de struntar i att räcka upp handen i väntan 

på sin tur. Pia menar att det inte är en acceptabel inlärningssituation för eleverna. Ebba 

uttrycker ett dilemma i denna fråga. Hon menar att hon inte accepterar att eleverna avbryter 

andra när de talar, men att hon inte heller vill dämpa elevernas vilja att vara delaktiga i en 

diskussion. Hon menar att lärare vill att eleverna ska våga och vilja vara delaktiga i 

undervisningen.  

Begränsningar inom arbetet för ordning i klassrummet 

Pia anser att elever absolut inte får nekas undervisning. Hon menar att alla ska samlas och tas 

omhand i den svenska grundskolan. Men för att göra det måste det finnas mer resurser, annars 

är det många gånger omöjligt för lärare att ansvara för ordningen, påpekar hon. 

Kristin, Björn och Ebba delar alla uppfattningen att det inte är accepterat att ta tag i en elev. 

Kristin påpekar att hon ibland skulle vilja, men menar, att om något skulle hända, till exempel 

om eleven sliter sig loss och ramlar, är det hon som lärare som är ansvarig. Hon påpekar även 

att eleven kan utnyttja detta och påstå att det var läraren som knuffade omkull denne. Björn 

och Ebba påpekar, att situationen ibland kan eskalera till en sådan nivå, att en eller flera lärare 

måste gå in och ta tag i en eller ett par elever som bråkar. Speciellt om det finns en risk för 

någon annans välbefinnande. Björn påpekar även att lärare inte får sända ut en elev ur 

klassrummet, om det inte finns en resurs där som har uppsikt över eleven.  Ebba menar att det 

heller aldrig är accepterat att en lärare kränker en elev verbalt.  

Daniel påpekar att lärare måste ha en egen spärr för vad som är okej. Han anser att det är 

accepterat att ta en elev i armen, om det inte är så hårt att det skadar eleven, för att lugna 

denne om det behövs. Han menar, att det inte går att göra genom att stå en bit ifrån, men att 

gränsen går vid att eleven görs illa. Det är inte acceptabelt.  
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Gruppindelningar 

Samtliga lärare menar att de ofta har för avsikt att skapa en blandning bland eleverna när de 

delar in dem i grupper. Pia menar att hon överväger vilka elever som arbetar bra tillsammans, 

samtidigt som hon försöker att sära på de elever som är oroliga. Daniel har en liknande 

strategi, och menar att han gärna placerar en elev som tenderar att vara stökig, tillsammans 

med en elev som har ett lugn i sig själv. Detta lugn påverkar ofta den orolige.  

Kristin hävdar att situation och aktivitet är avgörande för hur hon delar in eleverna i grupper. 

Till slöjden valde hon att dela dem så att årskurserna går i skilda grupper. I ett natur- och 

teknikämne som de arbetar med i klassen, har hon valt att dela in eleverna i homogena 

grupper, där arbetar flickor och pojkar för sig. Kristin menar att pojkarna, om det vore mixade 

grupper, gärna tar över de uppgifter som ska genomföras. Vid andra tillfällen delar hon in 

hälften av flickorna tillsammans med hälften av pojkarna, eller så placeras en elev som är lite 

svagare i ämnet tillsammans med någon som är lite starkare. 

Ebba har inte fått tillfälle att dela in eleverna i grupper under den verksamhetsförlagda delen 

av utbildningen, det har hennes lärarutbildare ansvarat för. När hon reflekterar över hur hon 

själv skulle göra, så resonerar även hon att det vore bra att sära på de elever som tenderar att 

vara stökiga, och försöka ordna en blandning, så att det finns tysta och blyga, starka och 

svaga, lugna och stökiga elever i alla grupper. 

Klassrummet utformning och arbetsytor 

Pia är besviken på den minimala möjlighet som hon upplever finns för att påverka hur 

klassrummen och skolorna i övrigt ska se ut. 

För det första tycker jag att skolor i största allmänhet, det är också en sak som är en stor brist idag 
i svenska skolor, man lägger ner alldeles för lite pengar på miljön. Skolor skulle vara de finaste, 
tjusigaste, fräschaste och snyggaste byggnaderna vi hade i samhället… därför att det är ju våra 
barn värda. De är där hela dagarna. Skolmiljön ska vara en snygg, städad och fin miljö. Inte en 
massa skräp, orustat och fult (Pia).  

Idag får läraren finna sig med det som ges och göra det bästa av situationen, menar hon. Pia 

tror på att barn, speciellt de som är oroliga, reagerar negativt om det är oreda runt omkring 

dem, så hon försöker att ha rent och städat i sitt klassrum. Hon menar att inga bänkar ska stå 

fel och det ska inte ska finnas högar med ”bråte”, som det gärna snabbt blir, i klassrummet. 

Längst bak i hennes klassrum finns större bord med flera stolar som eleverna använder vid 

grupparbeten, samt en soffa att både läsa och arbeta i. 

Även om Pias mål är att eleverna ska arbeta både enskilt, i par och i grupper, så är bänkarna 

placerade två och två i led, där alla elever har ansiktet framåt. Hon menar att om övningar 

kräver det, så är de lätta att flytta undan. Pia har svårt att förstå det positiva med att placera 

eleverna i grupper, där några av dem måste vända sig om eller vrida på nacken för att se när 

läraren talar. Hon anser att grupplaceringar även inbjuder till onödigt prat och okoncentration, 

och menar att hon inte skulle använda sig av en sådan placering även om alla elever i hennes 

klass var lugna. Ebba, som inte tidigare planerat utformning av och placeringar i klassrummet, 

tror sig inte vilja använda bord. Hon menar att det uppmanar till spring och rörelse i 

klassrummet. Detta hejdas istället av bänkar där barnens material finns tillgängligt på plats. 

Bänkarna skulle hon placera två och två i led, vända så att eleverna kan tittar rakt fram på 

läraren. 



22 

 

Kristin har detta läsår fått byta klassrum, idag är det knappt hälften så stort som det hon 

använde innan. Hennes mål med placeringen var att alla barn skulle få en plats att sitta vid. 

Eleverna sitter i grupper på 3-4 elever per bord. Ett par elever sitter vid enskilda bord på 

grund av funktionsnedsättningar. Tidigare har hon varit noga med att anordna olika 

arbetsytor, till exempel en matta där eleverna kunde sitta eller ligga och arbeta, soffor att sitta 

i samt ett runt bord för bilduppgifter. Kristin upplever inte grupplaceringarna som ett problem, 

utan menar att eleverna är vana. För de elever som önskar finns hörselkåpor att tillgå. 

Bänkarna i Björns grupp står placerade ut efter väggen, vända så sätt att eleverna har ryggen 

in mot klassrummets mitt. De elever som behöver, eller önskar, kan skärma av sitt område. 

Björn menar att det ofta är situationen som avgör om det behövs eller inte. Just nu har de inga 

sådana problem, menar han. Då eleverna går mellan den lilla gruppens klassrum och den stora 

gruppen kan det bli problem med att komma ihåg att ta med material. Björn påpekar att de 

försöker arbeta så, att boken stannar på en plats och att eleven ges papperskopior, arbetsblad 

eller annat material att arbeta med i det andra klassrummet. 

Daniel påpekar att han, på grund av hans ämne, inte använder bänkar eller bord. Om gruppen 

ska samlas så ställer han stolar i en ring.  

Var eleverna sitter och arbetar 

De elever som tillhör Björns grupp sitter ofta i klassrummet och arbetar. De har inte så många 

andra möjligheter. Utanför klassrummet finns en soffa, där kan en elev sitta och läsa i ibland. 

Utöver bänkarna finns även ett bord i klassrummets mitt där de kan sitta. Just nu försöker 

pedagogerna få eleverna att vänja sig med att sitta vid bänken, vilket ofta är den sista plats de 

vill sitta på, berättar han.  

Enligt Pia sitter hennes elever där de känner att de får arbetsro. Ibland är det i klassrummet, 

annars finns möjligheter att sitta vid de större borden bak i klassrummet, runda bord ute i 

korridoren samt ett extra rum som för tillfället renoveras, men som Pia tror kommer att 

användas flitigt. 

Kristin berättar att hennes elever är vana att arbeta tillsammans med andra än sina 

bordskamrater, att de vid de tillfällena enkelt byter plats med varandra i klassrummet. Sedan 

finns även möjligheten, precis som för Pias elever, att sitta ute i korridoren där det har 

placerats ut bord och stolar. 

Daniel och Ebba anser att det kan vara både roligt och givande för elever att gå iväg och 

arbeta självständigt, men att det finns en risk att alla elever inte koncentrerar sig på sitt arbete. 

Daniel tillåter inte alla klasser att gå iväg i grupper, han menar att det i vissa klasser inte finns 

någon som han skulle släppa iväg. Ebba poängterar att det inte alltid kan vara 

”millimeterrättvisa” bland eleverna heller. Hon menar att om eleven är lite äldre, och har en 

tendens att missköta möjligheten som ges för att gå iväg och arbeta, går det att föra en 

diskussion. Eleven kan till exempel få en sista chans att visa att denne klarar av att gå iväg, 

annars får eleven fortsättningsvis stanna kvar i klassrummet. 

Regelarbete  

Samtliga yrkesverksamma lärare arbetar på skolor som har ordningsregler. Dessa är 

framtagna att gälla för hela skolan. En av dem har, tillsammans med eleverna, även tagit fram 

egna regler till klassrummet.  
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Björn, Daniel och Kristin använder sig alla av de reglerna som är uppsatta för hela skolan. 

Björn menar att det räcker för eleverna i hans grupp. Annars finns risken att de blir förvirrade 

av att först lära sig skolans regler, sedan klassreglerna i den stora gruppen och avslutningsvis 

de regler som finns, och som möjligtvis skulle se annorlunda ut, i den lilla gruppen. Daniel 

har regler i sitt klassrum som är satta utöver skolans regler, men förklarar att de inte är 

kompletterande för trivsel eller miljön, utan för den värdefulla utrustning som finns i rummet. 

Kristin berättar att eleverna i hennes klass har tillgång till stor frihet, samtidigt är de medvetna 

om att hon kräver hårt arbete av dem i gengälld.  

Pia är den av lärarna som har regler i klassrummet utöver de som är uppsatta av skolan. 

Eleverna gav förslag på regler som de ansåg var viktiga, och sedan bestämde de, tillsammans 

med Pia, vilka fem regler som skulle skrivas ner. Vid varje klassråd utvärderas reglerna. 

Enligt Pia var eleverna väldigt överens om vilka regler som skulle finnas. Alla handlar om 

bättre arbetsro för både lärare och elever. Även Kristin påpekar att hennes elever, trots att de 

idag inte har några bestämda klassregler, anser att arbetsro är jätteviktigt, det är en regel som 

alltid tagit med de gånger hon, tillsammans med eleverna, arbetat fram några. 

I de klasser som Ebba varit i kontakt med under sin utbildning, har en lärare använt sig av 

klassrumsregler och en annan tog avstånd ifrån det. Själv är hon villig att testa att arbeta med 

regler i klassrummet, men menar att det är viktigt att reglerna är framarbetade tillsammans 

med eleverna, samt att det finns konsekvenser som är skapade i förhållande till dem. Hon 

ifrågasätter även om de relationella reglerna egentligen kan ses som regler, till exempel 

”behandla varandra med respekt”. 

Föräldrarnas inblandning 

Varken Ebba, Kristin eller Pia anser att föräldrarna bör vara delaktiga i framtagandet av 

klassrumsregler. Kristin och Pia menar att föräldrarna istället varit involverade i framtagandet 

av respektive skolas ordningsregler. Kristin berättar att hon, de år hon använt sig av regler, 

informerar och går igenom dessa med föräldrarna under föräldramöten. Som följd av frågan 

beslutar Pia att informera sina elevers föräldrar om de regler som deras barn bestämt, vilket 

inte tidigare gjorts.  

Mer eller mindre viktiga regler 

Fyra av fem anser att regler ska följas, vilka de än är. Om det är bestämt att det ska finnas 

regler så ska de hållas efter. Annars är det ingen idé, menar Ebba. Pia menar, att om eleverna 

inte tar för vana att följa regler, så finns det inget som hindar dem från att ta för vana att 

ignorera lagar i framtiden. Pia arbetar mycket med arbetsmaterialet ”Charlie” tillsammans 

med sina elever. Hon berättar, att de under dessa lektioner ofta talar om regler och hur viktigt 

det är att de följs. Inför varje aktivitet går lärarna igenom vilka regler som gäller för just den 

övningen. Hon menar att många elever har för vana att hitta på egna regler i spel och lekar, att 

det då är viktigt att någon påpekar för dem att det nu blev fel och berättar hur det var sagt från 

början. Pia tillägger, att även om alla regler ska följas, så tycker hon att vissa regler är 

viktigare än andra. Den viktigaste är att vara en snäll och hjälpsam kompis. Hon menar att det 

inte spelar någon roll om en elev är duktig inne, för om den eleven senare är elak mot någon 

ute på rasten, kommer den elev som blivit illa behandlad inte kunna koncentrera sig på sitt 

arbete när de gått in, utan kommer istället må dåligt över vad som hänt. Enligt Pia är det när 

alla elever trivs i klassen som de kan börja lära sig nya saker.  

Även Björn anser att det finns regler som är mer eller mindre viktiga. Han menar, att läraren 

ibland måste välja vilka konflikter denne är villig att ta med eleverna. Inne i deras klassrum 

får elever inte använda keps under den tid som de arbetar, men fram till att eleverna börjar 
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arbeta anser Björn att det är okej. Detta är något som eleverna accepterat, och han upplever 

inte att någon elev har problem att följa den. Eftersom denna kompromiss inte gäller för de 

andra klassrummen på skolan, menar Björn att det är viktigt att påminna eleverna om detta. 

Eftersom arbetet i gruppen är en förberedelse för eleverna att gå tillbaka till den stora 

gruppen, blir pedagogerna med tiden mer strikt med sådana regler, men menar att han ibland 

kan vara tillmötesgående med vissa av dem. 

Konsekvenser  

Av de fem lärarna är det bara Daniel som arbetat på en skola där det finns konkreta 

konsekvenser för ett negativt beteende. Där fick de äldre eleverna en varning vid uppförande 

som inte ansågs vara accepterat. Om eleven sedan upprepade beteendet fick denne 

kvarsittning.  

De gånger som Pias elever bryter mot de regler som finns följer hon alltid upp med samtal. 

Under dessa får eleven reflektera över sitt beteende och berätta varför denne inte ansåg att 

regeln var viktig nog att följa. Efter samtalet tar hon kontakt med föräldrarna så att de är 

uppdaterade om vad som hänt under dagen. Även lärarna på Daniels skola tar kontakt med 

elevens föräldrar om något brutit mot en regel. Detta sker via både telefon och över mail. 

Personalen har som mål att inget ska förbises.  

Att vara konsekvent 

Samtliga lärare uppfattar sig själva som konsekventa. Björn menar, att även om vissa saker 

går att kompromissa om, finns det regler som inte går att ändra på. Speciellt de relationella 

reglerna om hur elever och personal ska behandla andra, eller den regel som säger att alla ska 

vara i tid. Daniel påpekar att ingen ur personalgruppen på hans skola, skulle nonchalera att 

elever kom in i klassrummet med en keps på sig, eller gör något annat som de inte ska. 

Kristin menar att hon alltid försöker att vara konsekvent, men att hon kanske inte alltid lyckas. 

Hon påpekar, att eftersom hon ”bara är människa”, kan det hända att en elev som hon fått säga 

till flera gånger, kan få en tillrättavisning som är hårdare och mindre trevlig, än den 

tillrättavisning som ges till en elev som inte annars stör ordningen i klassrummet. Kristin 

påpekar att det är en otillräcklighet från hennes sida. Hon menar att hon alltid försöker att 

tillrättavisa på ett vänligt och pedagogiskt sätt, men att tålamodet ibland inte räcker till. Pia 

anser att lärare måste träna på att vara konsekvent, att det ibland är svårt. Hon menar att det 

alltid är så mycket olika saker att tänka på.  

Man möts av så mycket i klassrummet, du måste bemöta så otroligt mycket olika, samtidigt som 
du ska individualisera ditt tänk för varje elev (Pia).  

Av de lärare Ebba träffat under utbildningen, är det inte någon som varit konsekvent i sitt 

agerande fullt ut. Ebba tror att det beror på att lärarna inte orkat i längden. Själv anser hon att 

det är väldigt viktigt att vara konsekvent i sitt agerande som lärare. 

Belöningssystem 

Av de yrkesverksamma lärarna, är det Pia som har erfarenhet av regelbundet användande av 

belöningssystem. Hon har provat att använda detta för både enskilda elever och kollektivt för 

hela klassen. Hon påpekar att det beror på eleven om det är passande att använda sig av 

metoden eller inte, det är inte alla barn som ”köper” ett sådant upplägg. För den klass hon 

arbetar med idag hade hon inte planerat att använda belöningssystem, men kort tid innan 

intervjun kom eleverna till henne, och bad om de skulle använda sig av stjärnor. Eftersom 

förslaget kom från eleverna, känner Pia att hon inte kan neka dem ett försök. Eleverna 
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kommer, som grupp, att få en stjärna för de lektioner där alla uppfört sig acceptabelt. När ett 

visst antal stjärnor är samlade kommer de att genomföra en aktivitet, till exempel att titta på 

en film. Trots att hon flera gånger använt belöningssystem, anser Pia att det inte fungerar i 

längden, det kan vara ett besvärligt arbete. 

Både Björn och Kristin använder sig av belöningar när eleverna arbetat bra, men ingen 

använder det i ett system. Björn använder, till skillnad från Kristin, belöningar på individuell 

nivå, för flera elever och för hela gruppen. Han berättar, att om en elev uppfyller en 

överenskommelse, till exempel att arbeta med matematik eller svenska i 40 minuter, får den 

eleven själv välja vad han/hon ska göra under en stund. Många gånger väljer eleverna att gå 

iväg för att låna en dator. Ibland kan pedagogerna även göra en överenskommelse med flera 

elever, att om de kämpar på med sitt skolarbete under ett par dagar, tar pedagogerna med dem 

till simhallen. Björn påpekar att han under den tiden inte låter mindre detaljer i elevernas 

beteende hindra dem från att följa med, det är det stora hela som räknas. Eleverna är 

medvetna om vad som förväntas av dem.  

Om Kristin känner att eleverna arbetat bra under en längre tid, tar hon ibland med sig fika till 

eleverna. Hon känner inte något behov av att använda stjärnor eller andra metoder. Hon 

menar, att eleverna skriver för att lära sig, för sin egen skull och för att utvecklas. Då är det 

bättre att hon skriver en kommentar under deras arbete. Hon påpekar att kommentaren ofta 

innehåller konstruktiv kritik, men att hon är noga med att alltid skriva dit något positivt i 

kommentaren också. 

Ebba anser att användandet av belöningssystem kan vara på både gott och ont. Att få till 

exempel en stjärna för gott uppförande kan vara uppmuntrande, men Ebba tror att de dagar då 

eleverna inte får någon stjärna kan påverka både deras beteende och självkänsla negativt. 

Dessutom kan det uppstå diskussioner, mellan lärare och elever, när den ena parten inte är 

överens med den andre om det ska ges en stjärna eller inte. Att eleverna startar en 

argumentation för att övertala läraren. Detta anser Ebba är onödigt, och kan inte själv tänka 

sig att använda sig av belöningssystem. 

Stöd 

Stöd från utbildningen 

Varken Ebba eller Daniel, som båda tagit del av en nyare lärarutbildning, anser att de fått 

någon speciell förberedelse för att gå ut och arbeta med ordning och disciplin i skolan, som 

yrkesverksamma lärare. Ebba menar att hon, om något, fått sina tidigare tankar kring ämnet 

bekräftade. Den bekräftelsen tror hon har kommit från den litteratur som de använt sig av. 

Daniel kan idag förstå de lärare han träffade på högskolan, de som nekade studenterna 

konkreta förslag till lösningar på påhittade situationer i skolan. Det är svårt att förutse vad 

som händer i skolan. Det han lärt sig idag, berättar han, kommer från de misstag han själv 

begått samt från samtal med kollegor. Ändå anser han att skolan skulle ha erbjudit rollspel 

eller forumteater, där studenterna själva hade kunnat gå in och ge förslag på hur konflikten 

kunnat lösas.  

Även Kristin påstår att lärarstudenter, under sin studietid, inte kan tänka sig in i hur det är att 

hålla ordning i en klass med elever, inte förens dem själva står ensam med en klass. Hon 

upplevde inte att någon lärare på högskolan talade kring ämnet när hon själv studerade, och 

menar att inte heller dagens studenter får förberedande stöd i ämnet. Kristin hävdar att 

ordning är ett ämne som den lokala lärarutbildaren får ta upp med sin student. Själv har hon 
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hunnit vara lärarutbildare i 14 år, och försöker att förbereda de studenter hon möter genom att 

samtala om ämnet och ge dem goda råd. 

Pia, som är den lärare som arbetat längst inom skolan, ser på sin egen utbildning som utmärkt 

när hon jämför med den som lärarstudenter får idag. Hon berättar att det bland annat var 

mycket mer praktik och metod än vad utbildningen ger idag. De fick mycket mer att stå på än 

dagens nyexaminerade lärare. Pia anser även att utbildningen spänner över ett för stort 

område. Det är stor skillnad att arbeta med elever som går första klass och de elever som går i 

sjunde. Hon anser att indelningen av låg-, mellan- och högstadiet borde fått vara kvar.  

Stöd från arbetslaget 

Daniel, Kristin och Pia känner alla att de har ett arbetslag där relationerna fungerar, och hos 

vilka de kan söka stöd om det uppkommer problem med elever. Daniel menar att det arbetslag 

han ingår i har ett väldigt öppet klimat där lärarna är ärlig mot varandra, ingen är rädd att be 

om hjälp. 

För ibland kan det vara bara man själv som har problem med en elev. Andra kanske inte alls 
upplever det så, för att det är just på min lektion i det här ämnet som det inte funkar. Behöver inte 
bero på just mig men kanske på ämnet i sig. Men man är aldrig rädd för att tala om att det inte, att 
man behöver hjälp. För det är ingen som ser ner på en eller tycker att man är en dålig lärare för det, 
utan.. jag tror man vinner mycket på att ha ett öppet arbetsklimat (Daniel). 

Kristin och Pia upplever att alla lärare i respektive arbetslag, inklusive de själva, är upptagna 

med sina egna klasser och lektioner. Pia känner att lärarna i hennes arbetslag ser varandra 

ovanligt lite idag jämfört med tidigare läsår. Då hade de en extra resurs som ingick i 

arbetslaget. Detta innebar att alla klasslärare ibland kunde vara två under vissa lektioner, eller 

dela en klass på hälften vid andra. Kristin menar, att om hon har ett problem med en elev så 

kan hon lyfta upp detta på en av konferenserna, då kan hon få idéer och förslag för hur hon 

kan hantera situationen. Men det finns inga resurser om hon till exempel skulle vilja ha 

bevakning på en elev.  

Det är just stöd som Ebba hoppas på att hitta hos de lärare som en dag kommer ingå i hennes 

arbetslag. Hon tror att hon, genom att fråga de lärare som arbetat längre, kan få många bra 

idéer för hur hon kan lösa eller hantera problem som eventuellt dyker upp med en elev. 

Björn ingår i ett större arbetslag tillsammans med andra lärare som arbetar med elever i 

mindre grupper, bland annat i hemspråk. Tidigare ingick både Björn och hans kollega i 

arbetslag tillsammans med klasslärare, men menar att det nästan blev en självklarhet att de 

skulle hantera eventuella problem med elever. Han upplever att arbetet fungerar bättre nu då 

de är utanför dessa arbetslag. Björn uppskattar även att ett ”tillvägagångsschema” tagits fram 

för skolan, där beskrivs det hur en lärare ska gå till väga när det uppstår ett problem med en 

elev. Läraren ska till exempel först söka stöd hos sitt arbetslag.  

Stöd från skolledningen 

Pia upplever att alla rektorer säger sig ha en ambition att vara ute i klasserna på skolan, detta 

för att se hur arbetet är och för att vara delaktig i verksamheten, men påpekar att de ofta inte 

hinner uppfylla den ambitionen. Vad det beror på vet hon inte, men menar att de verkar 

väldigt upptagna av allt annat. Själv anser Pia att den rektor som arbetar på Plommonskolan är 

lysande, och menar att denne gör så gott som denne kan och har resurserna till. 
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Pia, Daniel och Kristin upplever alla att det som saknas i skolan är pengar. De påpekar att 

respektive skolors budgetar är små, det finns inte pengar att bekosta de ökade resurser som de 

efterlyser. Daniel saknar den resurs som tidigare fanns på skolan, denne arbetade med de 

elever som inte klarade av att arbeta i den stora gruppen. Kristin önskar att det fanns 

tillräckligt med pengar att ta in en elevassistent om behovet fanns.  

Björn upplever att skolledningen på Blåbärsskolan inte alltid värderar Björn och hans kollega. 

När de behövs är de uppskattade, annars är det ingen som bryr sig om dem. Han berättar att 

den lilla gruppen fått byta klassrum 5-6 gånger då andra projekt blivit högre prioriterade än 

dem. Det har även hänt att någon av dem två fått gå iväg för att stötta en klasslärare i 

undervisningen, vilket lämnar en av dem ensam med elevgruppen. Björn menar att det som 

skolledningen inte förstår, är att det behövs två pedagoger för dessa elever, även om de inte är 

fler än ett par stycken. Denna oförståelse är även något som han ibland upplevt från 

klasslärare vars elever går i den mindre gruppen. Han tror att detta är ett resultat av 

förutfattade meningar från övriga kollegor om hur arbetet ska se ut inne i gruppens klassrum. 

Björn hävdar att många lärare blir förvånade över att de elever som stört ordningen inne i 

deras respektive klasser, sitter tyst och lugnt och arbetar med skolarbetet inne hos dem.  

Stöd från föräldrarna 

Samtliga yrkesverksamma lärare berättar att de har god kontakt med föräldrarna till sina 

elever, och alla upplever att föräldrar idag, generellt sett, är väldigt engagerade i sina barns 

skolgång. Lärarna träffar föräldrarna minst fyra gånger per läsår, två utvecklingssamtal och 

två föräldramöten. Sedan tillägger de även att om behov finns från skolans eller från 

föräldrarnas sida så förekommer träffar oftare, till exempel vid åtgärdsprogram. Pia uppger att 

programmen utvärderas var åttonde vecka. Lärarna får även möjlighet att träffa föräldrarna 

vid andra tillfällen. Tillsammans listar de exempel på aktiviteter som brännbollsturneringar, 

julfester och skolavslutningar. Björn berättar att han ofta har telefonkontakt med föräldrarna 

till de elever som tillhör den mindre gruppen. Samtalen är inte rapporter på negativa händelser 

som hänt under dagen, utan Björn vill att föräldrarna även ska få veta när dagarna varit 

positiva. Han menar att den goda samverkan med föräldrarna kan få elevernas arbete i skolan 

att fungera bättre. 

Ebba anser att det är viktigt att kommunikationen med elevernas föräldrar fungerar väl, att det 

kan betyda mycket att föräldrar och lärare är överens om vad som gäller i skolan, och att 

föräldrarna står bakom de beslut som pedagogen under skoldagen tagit. Hon menar att om 

föräldrarna har en negativ inställning till läraren och skolan, kommer detta förmodligen att 

påverka elevens inställning. 

Både Kristin och Pia har mött motstånd från föräldrar. Daniel har hört och sett kollegor som 

råkat ut för det. Pia berättar att det är en jobbig situation och att samarbetet försvåras, men 

menar att det egentligen är något som ingår i yrket som lärare, att alla någon gång träffar på 

föräldrar som inte håller med om vad pedagogen säger. Hon menar att läraren då får göra så 

gott denne kan på egen hand. 

Kristin håller med om att det är en tuff situation, men menar att hon tänker på barnet, skolan, 

och att det måste fungera i klassen. Vissa ståndpunkter ändrar hon sig inte på, även om hon 

alltid försöker att vara tillmötesgående mot föräldrarna. Hon menar att om föräldrarna stöttar 

läraren så är halva arbetet gjort, vilket även påpekas av de övriga lärarna. 

Vissa saker ändrar jag inte mig på för jag känner ändå att jag är här för barnets skull och jag vet bäst 
i utbildningsavseendet och så (Kristin). 
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Stödet från grundskoleförordningen och förändringarna i skollagen 
Ebba, Daniel och Kristin ser alla positivt på förändringarna. De upplever att de kan hjälpa till 

att hävda lärarens rätt i skolan. Kristin menar att lärare måste ha möjligheten att visa ut en 

elev från undervisningen, för de övriga elevernas bästa. Hon påpekar att den elev som stör 

undervisningen självklart måste få stöd och hjälp om det finns ett behov. Även Daniel anser 

att läraren måste ha de övriga elevernas bästa i åtanke när det finns en elev som inte kan bete 

sig, följa regler och respektera andra människor.  

…elever som beter sig, och inte kan följa regler eller inte har respekt för någon annan människa 
skapar ett sånt klimat i klassrummet som gör att de blir jobbigt för de andra eleverna att vistas där. 
Så jag förstår. Jag tycker att det är lite sjuk att ett par elever i vissa fall kan få styra hur det ska vara i 
en klass (Daniel). 

Ebba och Kristin påpekar att det inte är acceptabelt att elever sitter med mobiltelefoner under 

lektionerna, och att det är positivt att det reglerna stramas åt ur den synpunkten att läraren har 

rätt att ta ifrån eleverna dem, eller andra störande föremål, för att sedan lämna tillbaka dem 

vid dagens slut. Ebba påpekar att hon vill arbeta som lärare för att undervisa sina elever, inte 

vara en ordningsman. Vad gäller rätten att hålla kvar elever upp till en timme efter skoldagens 

slut, har hon delade åsikter. Det måste fattas beslut om vem som stannar kvar med eleven, om 

alla elever som ska stanna kvar ska sitta i respektive klassrum eller samlade i ett rum, samt 

vad de ska arbeta med under den utsatta timmen. Hon menar att om detta inte reds ut, kan det 

innebära att en lärare med en stökig elev måste ta upp till fem timmar av bland annat sin 

planeringstid för att passa den elev som fått kvarsittning.  

Björn anser att de problem som förändringarna avser, egentligen inte existerar i grundskolans 

tidigare år. Han menar att eleverna troligen inte når den rebelliska fasen, som problemen 

uppstår i, för ens senare. Inte heller Pia anser att förändringarna ändrar speciellt mycket i 

hennes arbete. Hon menar att hon även innan förändringen, om till exempel en elev använt sin 

mobiltelefon under en lektion, tagit ifrån eleven telefonen och sedan lämnat tillbaka den.  

Påverkan av debatten i media 
Björn anser att den negativa bild som media försöker förmedla om skolan inte stämmer med 

den verklighet han ser. Han menar att politiker debatterar om saker som inte existerar för att 

själva synas i en politisk maktkamp. Även Pia anser att media medvetet lyfter fram negativa 

vinklar när de skriver om skolan, och hon är trött på att bli motarbetad. Hon berättar att 

Plommonskolan flera gånger bjudit in media när de anordnat tillställningar, dock har de inte 

tagit vara på dessa möjligheter att rapportera om positiva händelser.  

Både Daniel och Kristin har en viss förståelse för en del av den kritik som riktas mot skolan. 

Kristin menar att inte alla elever har en grundfostran när de kommer till skolan. Daniel menar 

att han kan ge medhåll till att utbildningen av lärare är bristfällig, det är framförallt de 

terminer som kallas för allmänna utbildningsområden som Daniel känner saknar syfte. Han 

anser att de terminer som han fått ut något av, var när han läste de teoretiska ämnena. Detta 

trots att grammatikkursen inte ingick i svenskutbildningen för tidigarelärare, menar han. Men 

Daniel vill påpeka att den kritik som påstår att det blivit slappt i skolan inte alls stämmer. 

Man kan ibland höra kommentarer om att det blivit för slappt i skolan, men det är ju från folk som 
inte är i skolan och ser hur vi jobbar, för slappt är det ju verkligen inte (Daniel). 

Ebba menar att hon till en viss del tar till sig kritiken mot utbildningen. Hon berättar att hon 

försöker hitta förklaringar till vad som skrivs. Däremot får kritiken henne att vilja göra bättre 

ifrån sig. Hon menar att hon vill förbättra skolmiljön. 
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Även om de alla har delade åsikter kring medias ljus mot den svenska grundskolan, känner 

samtliga yrkesverksamma lärare att de inte tar till sig det som skrivs personligen. De hävdar 

att de gör sitt bästa i undervisningen och i arbetet med eleverna. Björn menar att det som 

skrivs ska tas med en nypa salt, att det är viktigare att koncentrera sig på sitt arbete än att 

lyssna på sådant. Daniel påpekar att även om det är stökigare i skolan idag, skulle han aldrig 

vilja gå tillbaka till den gamla skolan där eleven ”fruktar” läraren. Han tror att ömsesidig 

respekt är det bästa målet att sträva mot. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka och belysa fem tidigarelärares tankar och 

erfarenheter om att arbeta med ordning och disciplin i klassrummet. I denna del kommer jag 

föra en diskussion där jag reflekterar kring och knyter samman de resultat jag funnit 

tillsammans med den tidigare forskning jag redovisat. Jag kommer även att avsluta med ett 

avsnitt där jag reflekterar över arbetet och ger förslag på fortsatt forskning. 

Synen på och vikten av ordning och disciplin i skolan 
Samtliga informanter som deltagit i studien förknippar, till en viss del, begreppet disciplin 

med något gammalt och auktoritärt. Jag tror att begreppet generellt får människor att tänka 

tillbaka på hur skolan såg ut förr. Visst har skolan förändrats det senaste århundradet, bland 

annat har både agan som metod förbjudits och ordning och uppförande har plockats bort från 

elevernas slutbetyg. Ändå anser majoriteten av informanterna att disciplin i viss grad är 

nödvändig i skolan. De övriga menar att ordning och respekt är ett måste för att arbetet ska 

kunna fungera, och för att alla, både lärare och elever, ska känna sig trygga. Under 

intervjuerna påpekar både Ebba och Pia att dagens elever lever under andra familje-

förhållanden än vad de gjorde för till exempel 50 år sedan. De menar att detta kan leda till en 

saknad av trygghet som visas i klassrummet genom ett utagerande beteende. Kristin påpekar 

även saknaden av en grundfostran hos vissa elever när de kommer till skolan. Detta stöds 

även av den forskning som Permer och Permer (2002) samt Edin och Drummond (2006) gjort 

som visar att ansvaret idag, mer än någonsin, läggs på pedagogerna när det gäller elevers 

fostran.  

Steinberg (1993) påpekar att lärare ibland måste granska sig själva i fråga om orsaken till en 

elevs negativa beteende i klassrummet. Under intervjuerna är det bara Björn som tar upp 

denna möjlighet. Han menar att lärarens arbetssätt inte alltid fyller det behov som en elev har i 

fråga om till exempel trygghet och struktur eller individuellt anpassade inlärningssituationer. 

Han tar upp ett exempel där en elev inte kan koncentrera sig på matematiken om ämnet ligger 

schemalagt på morgonen. Jag anser att det finns en logik bakom detta resonemang, men att 

det är ett av de svårare behoven att möta som lärare när resurser plockas bort ur skolan.  

Pia, som arbetat i skolan i över 30 år, anser att skolan tappat den ordning och disciplin som 

tidigare funnits. Hon menar att det är stökigare idag än det var när hon började arbeta som 

lärare. Marcus Samuelsson påstår däremot i en intervju (Sveriges Radio, 2008) att den 

undersökning som gjordes av SOU under 1947, påvisar att det generellt sett är samma 

problematik med disciplin och ordning i skolan idag som det var då.  Jag tolkar Pias påstående 

så, att även om själva handlingarna som eleverna utförde då och nu är av samma karaktär, så 

har toleransnivån för det stökiga beteende i klassrummet ökat. En handling som 1947 ansågs 

som respektlös och oacceptabel, skulle troligtvis idag inte ses som lika allvarlig då den 

normaliserats av både lärare och elever. 

Samtliga informanter anser att det vanligaste ordningsproblemen de har i klassrummen idag är 

att elever pratar och skriker mycket. Detta stämmer överens med de resultat Samuelsson 

(2008) fann i sin studie, att oönskat prat i klassrummet är en av de vanligaste handlingar som 

elever blir tillrättavisade för. Jag tolkar att oönskat prat även inkluderar skrik och tjoande, ljud 

som inte bör förekomma i undervisningen. Det jag finner intressant är att de informanter som 

deltagit i studien uppger, att den regel som eleverna tycker är viktigast i klassrummet är att det 

ska finnas arbetsro. Även det stämmer överens med det resultat Thornberg (2006b) och 
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Wester (2008) fått fram under sina intervjuer med eleverna. De uppger att de strukturella 

reglerna är viktigast, efter de relationella.  

Hur kommer det sig då, att det är den regel som informanternas elever anser är viktigast, som 

bryts flest gånger? Thornberg har presenterat tre orsaker till varför elever bryter mot regler: 

Regelskepticism, tristessflykt och regeltrötthet. Under en intervju med elev uttrycker denne en 

förståelse för vikten av arbetsro, men menar att han själv hellre pratar med sina kamrater än 

arbetar med ett visst ämne. Under min intervju med Björn påpekar han att det idag är många 

saker som händer i klassrummen som lätt kan störa koncentrationen för vissa elever. Min 

uppfattning är att det onödiga pratet i klassrummet är ett resultat av att vissa elever som inte 

ser vikten av skolarbetet, utan istället anser att det är onödigt och tråkigt, börjar tala med sina 

kamrater, vilket är roligare än att sitta ensam.  

Pia och Kristin påpekar att de alltid strävar efter att vara konsekventa men att det inte alltid 

går, det är mycket som händer samtidigt i ett klassrum som en lärare ska hålla koll på. Ebba 

uppger att även de lärare hon påträffat under utbildningen strävat efter att vara konsekventa 

men inte orkat agera fullt ut i längden. De elever som intervjuats i Westers (2008) studie 

uppger att det är vanligt att lärarna inte är konsekventa, och att ett regelbrott sällan följs av en 

konsekvens för den elev som utförde handlingen. Detta konstateras även i hennes 

observationer då ingen lärare protesterar mot användandet av könsord på respektive lärares 

lektioner. Detta trots att de tidigare uppgett att de har en nolltolerans mot just könsord. Utifrån 

detta ser jag att en möjlighet till att det onödiga pratet i klassrummet fortsätter, är en brist på 

konsekvent agerande från respektive lärare.  

Ett genusperspektiv 
Både Samuelsson (2008) och Wester (2008) har i sina undersökningar funnit att det är 

pojkarna som är det stökigaste könet i klassrummen. De är mer fysiska, högljudda och syns 

mer. Wester fann att pojkarna blev tillrättavisade nära 10 gånger oftare än flickorna. I 

Samuelssons studie blev pojkarna tillrättavisade nästan fyra gånger så ofta som flickorna. I 

min studie skiljer sig resultaten. Det är bara två av fem som svarar att det är pojkarna som är 

det stökigare könet. Daniel och Kristin vill däremot inte peka ut flickor eller pojkar som mer 

eller mindre störande. De menar att de båda haft flickor och pojkar som arbetat lugnt och som 

tagit ansvar för sitt skolarbete, samt att både flickor och pojkar varit utagerande i 

klassrummet. Daniel vill heller inte påstå att pojkarnas beteende är annorlunda än vad 

flickornas är, vilket Wester hävdar. 

Arbetet i klassrummet 
Enligt Steinberg (1993) har lärarens attityd en stor betydelse för hur arbetet i klassrummet 

kommer att se ut för lärare och elever. Samtliga informanter uttryckte en strävan efter att vara 

tydliga i sin lärarroll, och alla tror att respekt är viktigt i den relation som de har till sina 

elever.  

Studier visar att elever önskar att lärare inte tjatar, gnäller eller är för snälla. De önskar att 

lärare är bestämda, konsekventa och skickar ut den eller de elever som stör undervisningen 

(Permer och Permer, 2002; Wester, 2008). Under intervjuerna är det bara två av de fem 

informanterna som uttrycker att de är bestämda i sin lärarroll. Både Pia och Ebba menar att 

det krävs en bestämd men varm ledare för att elever ska känna trygghet och för att det ska 

vara ordning. De tror även att det är så deras elever uppfattar dem. Daniel däremot är 

medveten om att han ibland är för snäll mot elever, vilket de även påpekat för honom. Ändå är 

detta en medveten roll han valt och som han vill ha i sin undervisning. Baserat på de 
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uppfattningar jag får av Björn under intervjun med honom, så tror jag att även han är bestämd 

i sin ledarroll.  

Vad gäller att hantera situationer där elever stör undervisningen menar alla informanter att de 

först och främst försöker att tala med eleven för att denne ska få möjligheten att lugna ner sig. 

Alla elever kräver, enligt Edin och Drummond (2006), olika sätt att bemötas. När de elever 

som Björn undervisar i sin grupp blir förbannade och skriker låter han dem ibland hållas, för 

att sedan med en lugn röst få dem att lugna sig. Detta bemötande stämmer överens med Edin 

och Drummonds teorier om att lärare ska undvika diskussioner med de elever som klassas 

som röda, det vill säga elever som är egocentriska, impulsiva och inte har några gränser. De 

menar att dessa elever behöver en vänlig men säker och bestämd lärare, att de skulle bli 

osäkra om de istället möter en lärare som behandlar alla lika och ger sina elever för stor frihet. 

Denna lärares bemötande skulle kunna tolkas att likna Kristins, hon vill vara en snäll och 

”schysst” lärare. Dock har hon istället ett bemötande där hon, innan det negativa beteendet 

påbörjas, avleder elevens uppmärksamhet genom att till exempel lägga en hand på elevens 

axel eller fråga om något annat. Om hon inte hinner uppmärksamma detta ignorerar hon 

istället handlingen som följer. Även detta är en metod som stöds av teorier från Edin och 

Drummond som säger att icke önskvärt beteende ska nonchaleras av läraren. Även Webster-

Stratton (2004) anser att negativa handlingar ska ignoreras i klassrummet, av alla parter, både 

av läraren och av klasskamraterna. 

Klassrummets utformning och elevernas arbetsplatser 
Av Pia, Kristin och Björn, de tre informanter som arbetar med teoretiska ämnen i sina 

hemklassrum, så är det bara Kristin som placerat eleverna i mindre grupper och som använder 

bord. Björn och Pia använder sig av bänkar för att undvika onödiga förflyttningar i 

klassrummet. Pia har placerat elevernas bänkar två och två i rader i klassrummet. Hon menar 

att grupplaceringar uppmuntrar till oönskat prat och okoncentration. Jag tolkar placeringen i 

Björns klassrum, där eleverna sitter efter väggarna med ryggen mot klassrummets mitt, som 

en metod för att undvika situationer som kan störa elevernas koncentration. Av de 

yrkesverksamma informanterna är det bara Björns elever som nästan uteslutande använder 

klassrummet som arbetsyta. Daniel har inget tillhörande grupprum till sitt klassrum men 

tillåter gärna de elever som klarar av ansvaret att gå iväg och arbeta i grupp. Pia och Kristin 

har tillgång till fler alternativa arbetsplatser för eleverna att arbeta vid.  

Enligt Edin och Drummond (2006) kan läraren få en bättre kontroll över ordningen genom en 

medveten placering av elevernas sittplatser i klassrummet. De skriver att elever som är 

ansvarstagande kan placeras längre bak i klassrummet och därmed själva känna en frihet, 

medan de elever som läraren känner ett behov av att ha under uppsikt sitter på platser längre 

fram. Detta är en metod som använts i minst 60 år för att främja det fungerande och ordnade 

arbetsklimatet i skolan (Sjöberg 2003, enligt Samuelsson 2008, s.14). Utifrån detta skulle en 

slutsats kunna dras, att ordningen i Pias klassrum skulle förbättras om hon behåller den 

bänkplacering hon valt, och behåller eleverna i klassrummet istället för att tillåta dem att gå 

iväg för att arbeta. Dock får jag den uppfattningen av Pia, att den frihet som eleverna ges att 

arbeta på andra platser än klassrummet sker under kontrollerade former. Jag tolkar det som att 

det är de elever hon själv vet klarar av den friheten, som tillåts att gå iväg.  

Olika sorters stöd 
Den informant som känner att hon fått med sig kunskap från sin utbildning för att arbeta med 

ordning i klassrummet är Pia. Hon berättar att hon under sin utbildning fick mycket mer 

metodundervisning än vad dagens lärarstudenter får. Intressant nog är det just metod som 
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Kristin, Daniel och Ebba känner att de saknar i sin utbildning. Jag anser att Pia har rätt när 

hon påstår att det skett en förändring av lärarutbildningen som resulterat i att metoden 

försvunnit och ersatts av andra ämnen. Daniel uttrycker att han lärde sig mest de två terminer 

han läste ”riktiga” ämnen framför de allmänna utbildningsämnena.  

Samtliga yrkesverksamma informanter påpekar att de trivs väldigt bra och känner sig säkra 

tillsammans med sina kollegor. Vad de saknar är extra resurser, bland annat i form av 

personal som kan ta hand om de elever som inte klarar av att arbeta i den stora gruppen, enligt 

Daniel. Eller en extra resurs som ger klasslärarna en möjlighet att vara fler än en pedagog på 

en hel klass under vissa lektioner, enligt Pia. Även om det är skolledningen som styr över 

dessa resurser, har informanterna en förståelse för att även deras händer är bundna. Bland 

annat av den strama budget de alla påpekar att skolan idag är tilldelad. Jag tror att det är på 

grund av den förståelsen som de ändå kan se positivt på stödet från skolledningen. Den som 

ändå uttrycker en viss irritation är Björn. Han känner att skolledningen ibland tar hans uppgift 

för givet och glömmer vikten av hans arbete. Både Webster-Stratton (2004) och Wester 

(2008) skriver att beröm kan leda till en positiv utveckling och ytterligare ansträngningar hos 

personen som mottar berömmet. Min tolkning av detta, tillsammans med Björns känsla av 

brist på uppskattning, är att det finns en risk att Björn och hans kollega tappar det förtroende 

de har för skolledningen. Detta skulle kunna resultera i att deras arbetsinsats påverkas 

negativt. 

Utöver stödet från kollegor anser samtliga informanter att det är viktigt att det finns en god 

och nära kontakt med elevernas vårdnadshavare. Detta uppger de fyra yrkesverksamma 

informanterna att de har. De påpekar att arbetet med ordningen i klassrummet underlättas om 

föräldrarna, vid eventuella diskussioner med sitt barn hemma, står bakom de beslut som 

läraren fattat i skolan under dagen.  Vikten av en god föräldrakontakt blir även bekräftad av 

Steinberg (1993) och Webster-Stratton (2004) som menar att föräldrar kan ses som 

samarbetspartners i arbetet med eleverna, och att bristen av god kontakt inte alltid är orsakad 

av föräldrarnas brist på engagemang eller kunskap. Björn tar under sin intervju upp att det 

även är viktigt att föräldrar inte känner att läraren bara kontaktar dem vid tillfällen då deras 

barn agerat negativt i skolan, utan att kontakten även lyfter fram elevernas positiva 

handlingar.  

Debatten om skolan  
Jag finner det intressant att samtliga lärare, med två undantag, anser att den negativa kritik 

som riktats mot skolan inte stämmer överens med verkligenheten. Kristin menar att det är sant 

att flera elever saknar en grundfostran hemifrån när de kommer till skolan. Daniel anser, som 

tidigare poängterat, att lärarutbildningen är bristfällig inom vissa områden. Björn hävdar att 

skolan används som ett redskap i en politisk maktkamp. Baserat på mina intervjuer får jag 

uppfattningen, att ingen av de lärare som deltagit i studien anser att skolan är en otrygg plats 

för lärare och elever på det sätt som Folkpartiets rapport (2006) påstår att den är. Ebba, Daniel 

och Kristin ser däremot positivt på några av de förändringar som utbildningsminister Jan 

Björklund genomfört. De anser att dessa kan hjälpa till att höja lärarrollens betydelse i skolan. 

Ändå påpekar Daniel att regeringen måste vara försiktig med vilka förändringar som 

genomförs. Han vill inte, även om skolan är stökigare idag än innan, gå tillbaka till den gamla 

och mer auktoritära skolan. Detta är även en del av innehållet i det gensvar som debatten fått 

från privatpersoner, lärare, skolledningar, föräldrar och fackförbund.  
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Personliga reflektioner 
Syftet med denna studie var bland annat, att på en djupare nivå undersöka hur fem 

tidigarelärare tänkte om och arbetade med ordning och disciplin i klassrummet. Jag känner att 

semikonstruerade intervjuer var rätt val av metod för att genomföra studien och uppfylla det 

syfte jag konstruerat. Tanken bakom metoden var att få ut så mycket som möjligt ur 

intervjuerna genom att använda mig av följdfrågor, samt att låta samtalets utveckling 

bestämma i vilken följd frågorna togs upp. Efter att bearbetat resultatet känner jag att jag 

uppfyllt det målet. Trots att jag utgått från samma intervjuguide vid samtliga intervjuer har 

metodens påverkan på dessa lett till att några frågor ställts på annorlunda sätt till de olika 

informanterna, samt att de följdfrågor som ställts varierat beroende på informanters tidigare 

svar. Ändå anser jag, att samtliga frågor som förberetts har besvarats, och att jag på så vis inte 

tappat den fokus jag haft. Att använda en digital diktafon i intervjuerna och att byta spår efter 

varje tema har under efterarbetet visat sig att vara värdefullt. Vid de tillfällen då jag, trots 

transkriberingen, haft funderingar över hur och exakt vad som sades, har jag kunnat öppna 

ljudspåret från rätt tema för att snabbt och enkelt kunna lyssna igen.  

Arbetet med ordning och disciplin i klassrummet är en viktig del av en lärares arbetsuppgifter. 

Jag hävdar att det viktigaste för en lärare, är att de är genuint intresserade av att arbeta inom 

skolan, att elever snabbt läser av vilken lärare som är där för att arbeta tillsammans med dem, 

och vilka som är där bara för att arbeta och inte alls bryr sig speciellt mycket om eleverna 

(Steinberg 1993). 

Under studiens gång har jag flera gånger kommit på mig själv att bli förvånad över något som 

jag läst i litteraturen eller av svar jag fått från informanterna under intervjuer. Bland annat 

hade jag en förutfattad mening om att de informanter som arbetat under längst tid i skolan 

skulle ha en strängare syn på ordning och disciplin än de som arbetat en kortare tid, eller som 

inom en kort tid tar sin lärarexamen.  

Jag anser att det är viktigt att belysa detta område då jag tror, att varken lärare eller elever kan 

nå upp till sin fulla potential i en stökig och rörig arbetsmiljö. Denna kan istället framkalla 

både stress och ångest. Skolan är en av Sveriges största arbetsplatser, en plats där generellt 

alla människor i vårt samhälle kommer att tillbringa minst nio år under sin uppväxt. En av de 

informanter som deltagit uttryckte sig, enligt mig, väldigt passande angående detta: 

Den absolut viktigaste regeln som finns, och det printar jag in i mina elever hela tiden, det är att 
man ska vara en snäll och hjälpsam kompis. Det är den viktigaste uppgiften de har att göra i skolan. 
Att du försöker vara en snäll, schysst och hjälpsam kompis. För är alla det i klassen, då trivs alla i 
klassen. Och då kan vi också börja lära och saker och ting. Det är en enormt bra grogrund för 
kunskapsinhämtning. Det spelar ingen roll hur duktig och hur mycket du skriver och jobbar på 
lektionerna om du är ”räsig” ute på rasten. För då är det någon annan som inte kan jobba sen för att 
den blivit illa behandlad, och sitter och funderar över det på lektionen istället. Så ser jag det, absolut 
viktigast är att vara en snäll och schysst kompis och att man har tålamod med varandra och visar 
respekt mot varandra (Pia). 

 

Förslag till fortsatt forskning 
Jag anser att det vore intressant att som fortsatt forskning, genomföra en studie som 

koncentrerar sig på elevernas perspektiv. Ett exempel på detta skulle kunna vara en 

intervjustudie med elever, där syftet är att undersöka hur ett antal elever uppfattar arbetet 

kring, och tänker om ordning och disciplin i klassrummet. De studier jag funnit har en delad 

koncentration på både lärare och elever.  
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Bilaga 1:  
(sid.1 av 3) 

Intervjuguide 

 
Syfte 

Att undersöka hur fem lärare i grundskolan tänker om och arbetar med ordning och disciplin i 

klassrummet. 

 

Bakgrund 

 Ålder 

 Kön 

 Utbildningsort 

 Antal år inom skolan 

 Antal år som klasslärare 

 Antal elever i klassen 

 Antal lärare/pedagoger i klassen 

 Tidigare erfarenheter som kommit till nytta i yrket 

 

Tema 1 Reflektioner kring den egna personen 

Vad betyder orden disciplin och ordning för dig? 

Hur är din inställning till ordning och disciplin? 

Hur viktigt är det med ordning och disciplin i klassrummet? 

Vilka elever är det som är stökiga/bråkiga? 

Är det ofta pojkar/flickor som är bråkiga? 

Vad/vilka är skillnaderna/likheterna i beteendet mellan flickor och pojkar? 

Vilka får du säga till mer? Flickor/pojkar? 

Vad tror det stökiga/negativa beteendet beror på? 

Hur ser du på konflikthantering? 

Ledarstilar 

- Hur ser du på ledarstilar i klassrummet? 

- Arbetar du efter någon? 

- Aktoritär/aktoritet? 

Hur tror du dina elever ser på dig som lärare? 

- Rättvis? 

- Sträng? 

- Snäll? 

- Lyssnar? 

 

 



 

 

 

(sid.2 av 3) 

Tema 2 Arbetet i klassrummet 

Hur handskas du med elever som är stökiga/bråkiga i klassen/klassrummet? 

- vad är det vanligaste ”ordnings-problemet” du möter i arbetet? 

- finns det begränsningar för vad man får göra? 

Hur tänker du vid gruppindelningar? 

- Till halvklass (slöjd/hemkunskap m.m.) 

- Placering i klassrummet? 

- Utflykter m.m. 

 

Hur har du tänkt med utformningen av klassrummet 

- Bänkars/bords placering 

- Skiljeväggar? 

- Får elever som behöver avgränsning det? 

- Finns det något som leder till mkt spring i klassrummet? 

ex. hämta saker i lådor 

 

Under lektionerna, var sitter eleverna och arbetar? 

- Sina platser? Grupprum? Korridoren? Ute? 

 

Regler i klassrummet 

- Finns/finns inte? 

- Varför/varför inte? 

- Vilka skulle du säga är de tre vanligaste reglerna som eleverna hittar på? 

- Vem har skrivit dem? Elever/lärare/alla tillsammans? 

- Hur gick det till när de skrevs? 

- Var föräldrarna inblandade i denna process? 

 

Finns det någon skillnad på regler. T.ex. mer/mindre viktiga regler att följa? 

 

Finns konsekvenser om regler inte efterföljs? 

- Vem har kommit på dem? 

- Var eleverna med på detta? 

- Hur reagerar de på konsekvenserna vid regelbrott? 

 

Hur konsekvent anser du själv att du är gällande dessa? 

- hur viktigt anser Du att det är med konsekvenser/att vara konsekvent? 

 

Belöningssystem? 

- Någonsin använt? 

- Varför/varför inte? 

- Vad? 

- Hur fungerade/fungerar det? 

- Vad för sorts belöningar? 

 

 

 



 

 

 

(sid.3 av 3) 

Tema 3 Stöd 

Vilket stöd känner du att du fått från din utbildning? 

 

Vilket stöd känner du att du kan få från ditt arbetslag? 

 

Vad gör skolledningen som stöd/vad skulle de kunna göra?  

 

Finns det stöd från föräldrarna?  

- På vilket sätt? 

- Har du mött något motstånd? Vilket? 

- Hur löser man sådant? 

- Hur ofta träffar du föräldrarna generellt per läsår? 

 

Har du använt/använder du kontaktböcker för att skapa större arbetsro för övriga elever? 

- Annat kontaktsätt med föräldrar? 

 

 

 

Tema 4 Allmän debatt och förändringar i skollagen 

Hur ser du på skolministers förändringsförslag inom skolan? Är det något stöd? 

- Ta ifrån störande föremål? 

- Ha rätt att stänga av elever från skolan? 

Hur hanterar du vad media skriver om lärare? 

- Ex. att felet ligger hos läraren, att skolan är en ”flumm-skola” m.m. 

 

Påverkar detta på något sätt ditt sätt att se på dig själv? 

- Självkänsla/självförtroende m.m. 

 

 

 


