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Abstrakt 
Idag är skolan ofta föremål för debatt i massmedia. Ett vanligt förekommande ämne är 

den bristande ordningen i klassrummen och hur den leder till försämrade resultat. Den 

allmänna uppfattningen är att hårdare disciplin är lösningen.  

 Studiens syfte är därför att skildra hur fem förstelärare gör för att skapa ordning i 

sina klassrum. För att uppnå syftet utfördes kvalitativa intervjuer med utgångspunkt i en 

vinjett, vilken våra informanter fick ta del av. I analysen användes framför allt 

symbolisk interaktionism och ledarskapsteori som teoretiskt ramverk.  

 Resultatet visade att inga av informanterna var för metoder så som skrämsel, 

kvarsittning, utkastning eller andra former av bestraffningar. Samtliga informanter 

uppvisade ett demokratiskt ledarskap och menade istället att trygghetsskapande är den 

bästa metoden i skapandet av en god arbetsmiljö. Ordningsregler och tydliga ramar 

menar de ska skapa trygghet och förebygga eventuella beteendeproblem hos eleverna, 

medan samtal ska hjälpa eleverna att förstå vad de gjort, om de trots allt skulle uppträda 

opassande. Detta för att hindra att eleven beter sig likadant igen.  

 Vår förhoppning är att kunna bidra med tips och idéer till andra lärare om hur 

ordning kan skapas i klassrummet. 

 

Nyckelord: disciplin, disciplinära åtgärder, trygghetsskapande, symbolisk 

interaktionism, ledarskap, förstelärare, vinjett,  

 

 

 

Abstract 
Title: What do teachers do when pupils “go bananas” in the classroom?; Five                 

“förstelärares” methods to create order in the classroom 

 

Today, school is often the subject of debate in the media. A common topic is the lack of 

order in the classroom and how it leads to poorer results. The general consensus is that 

tougher discipline is the solution. 

 The aim of this study is to describe how five “förstelärare” create order in their 

classrooms. To achieve the aim, qualitative interviews based on a vignette were 

conducted, which our informants were presented with. To analyze the results different 

theories like symbolic interactionism and leadership theory were used. 

 The results showed that none of the informants was positive to methods such as 

intimidation, detention, ejection or other forms of punishment. All informants reported a 

democratic leadership and instead argued for establishing of assurance as the best 

method, to create a good working environment. They mean that standards of conduct 

and clear instructions will provide assurance and prevent students’ behavior problems, 

while dialogs will help students to understand what they have done, so that they do not 

repeat their behavior. 

 Our hope is to give other teachers tips and ideas on how order can be created in 

the classroom. 

 

Keywords: discipline, disciplinary methods, establishing of assurance, symbolic 

interactionism, leadership, “förstelärare”, vignette.  
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1 Inledning 
Det svenska skolsystemet har under lång tid fått stor uppmärksamhet i våra medier. Det 

talas och skrivs om hur svenska skolan håller på att spåra ur, hur elevernas resultat blir 

allt sämre, hur oordning hindrar lärarnas arbete och hur stökiga elever tar över i 

klassrummen. År 2006 beskrev de två politikerna Lars Leijonborg och Jan Björklund 

från Folkpartiet i artikeln ”Dramatisk ökning av elever som inte klarar gymnasiekrav” 

(Dagens nyheter, 2006-05-30) med hänvisningar till ”tre tunga utvärderingar av svenskt 

skolväsende” följande: 

 
Sverige utmärker sig på några andra sätt i undersökningen. I svensk skola 
har eleverna färre läxor och färre prov än något annat land. Inget annat land 
har lika mycket skolk som Sverige. Inget annat land har lika mycket sen 
ankomst, lika mycket skadegörelse och stöld eller lika grovt språk med 
svordomar som i skolan i Sverige. Ingenstans är det stökigare i 
klassrummen än i Sverige. (Dagens nyheter, 2006-05-30) 

 

Denna problematik debatteras det häftigt om och det diskuteras vad som bör göras för 

att återskapa arbetsron i skolan. I Expressen skriver exempelvis Jasenko Selimovic (FP) 

att Sverige måste bli kvitt sin rädsla för hårdare disciplin (2012-07-16). 

 Utbildningsminister Jan Björklund håller med allmänheten. Han förespråkar en 

skola som bygger på disciplin och viss bestraffning. I en artikel i Aftonbladet 

sammanfattas en debatt från SVT:s Agenda där Björklund och Miljöpartiets Maria 

Wetterstrand diskuterar vad som bör göras åt den stökiga skolan. Björklund hävdar 

bland annat att det bör införas regler som tillåter att mobbare förflyttas från en skola till 

en annan om omständigheterna kräver det. Wetterstrand däremot tror inte på straff och 

disciplin. Hennes skola bygger på kreativitet och dialog och är förankrad i pedagogisk 

forskning (Aftonbladet, 2010-05-30).  

 Statistik visar att även elever tycker det är för stökigt i skolan. Arbetsmiljöverket 

gjorde 2006 en undersökning som visar att 25 % av eleverna som deltog i 

undersökningen upplever att ljudnivån är störande halva tiden av lektionerna eller mer. 

Samma undersökning talar också om att hälften av eleverna mår dåligt av att det är 

stökigt i klassrummet (Arbetsmiljöverket, 2006:3). 

 År 2007 gjorde riksdagen en insats för att förbättra arbetsmiljösituationen genom 

att skriva in sex nya paragrafer i skollagen i syfte att ge lärare större 

handlingsmöjligheter för att skapa ordning i sina klassrum. Enligt paragraferna har 

lärare rätt att bland annat beslagta störande föremål som eleverna har med sig in i 

klassrummet samt omplacera elever som stör (SFS 2007:378). 

 Det senaste inlägget i debatten om stökiga klassrum kom i samband med att den 

senaste PISA-undersökningen (Programme for International Student Assessment) 

presenterades. Detta är en studie som jämför kunskap och förmågor i matematik, 

naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning mellan femtonåriga elever från olika 

länder. I en artikel i Aftonbladet framgår det att Sverige fått ett sämre resultat dels i 

jämförelse med den förra undersökningen och dels i jämförelse med andra länder. Enligt 

PISA är en anledning till det försämrade resultatet den låga klassrumsdisciplinen 

(Aftonbladet 2013-12-03). 

 De lärare som är informanter i undersökningen tillhör en ny lärarkategori som 

kallas ”förstelärare”. De här lärarna ska vara erfarna och anses vara extra yrkesskickliga 

(Regeringskansliet, 2012).  

 Vår förhoppning är att kunna bidra med tips och idéer till andra lärare om hur 

ordning kan skapas i klassrummet. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syfte 

Vårt preliminära syfte är att skildra hur förstelärare gör för att skapa ordning i sina 

klassrum. Vi vill dessutom ge en bild av deras ledarstil och syn på eleverna. 

 

Frågeställningar 

 

- Vad gör förstelärarna för att förebygga icke önskvärt beteende i klassrummet? 

 

- Hur hanterar förstelärarna elever som stör ordningen i klassrummet?  

 

- Vilken ledarstil och elevsyn har förstelärarna?  

 

Frågeställningarna kommer att besvaras med hjälp av kvalitativa intervjuer som har sin 

utgångspunkt i en vinjett och de utvalda informanterna är fem förstelärare.    

 

1.2 Avgränsningar 
Intervjuundersökningen gjordes i en mellanstor kommun i södra Sverige i en stad med 

inkluderande ytterområden. Studien har avgränsats till lärare för grundskolans senare år, 

årskurs 7-9. Detta för att vi båda ska undervisa elever i de här årskurserna. Att 

undersökningen görs med högstadielärare och inte gymnasielärare beror på att vi tror att 

högstadielärare över lag stöter på fler svårigheter av disciplinär karaktär.  

 Valet att göra intervjuer med förstelärare och inte med vilka lärare som helst 

gjordes för att de här lärarna ska vara erfarna och anses vara extra yrkesskickliga 

(Regeringskansliet, 2012). Dessutom är det en helt nybildad yrkeskategori, vilket gör att 

forskning inom den här kategorin tidigare inte har presenterats.  

 Hänsyn till genusperspektiv har inte tagits av den anledning att uppsatsen då hade 

blivit alltför omfattande och av annan karaktär än den som avses. För att variera språket 

i uppsatsen har ord som exempelvis ”lärare” och ”elever” ersatts med pronomina så som 

”han” eller ”honom”. Det ligger dock ingen värdering bakom valet att använda 

maskulina pronomen istället för feminina. 

 Undersökningens definition av disciplin klargörs under 2.3 Disciplin. Syftet med 

vitagande av disciplinära åtgärder kan vara olika. I denna undersökning visas intresse 

för de åtgärder vars avsikt är att skapa en god klassrums- och lärandemiljö.  
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2 Bakgrund 
I detta bakgrundskapitel kommer först en kort historisk tillbakablick över hur lärarens 

metoder för att fostra eleverna har förändrats över tid. Vidare kommer en förklaring till 

vad en förstelärare är och hur man kan se på ordet disciplin. Slutligen kommer den 

tidigare forskningen att presenteras.  

 

2.1 Disciplinära åtgärder i skolan – en historisk översikt 
I boken Läraryrkets många ansikten av Margrethe Brynolf, Inge Carlström, Kjell-Erik 

Svensson och Britt-Louise Wersäll har författarna studerat hur skolans styrdokument 

format och förändrat lärarrollen. Vad de kan konstatera är att lärarna inte har förändrats 

per automatik för att en ny läroplan införts (Brynolf m.fl., 2012). 1842 infördes 

obligatorisk skolplikt och lärarens legitimitet och roll som fostrare befästes under de 

första åren. Vissa minimikrav om vad eleverna skulle kunna när de lämnade folkskolan 

angavs, men i övrigt fick läraren ganska fria händer. Med tiden försökte staten ta viss 

kontroll över skolan genom att inspektörer gjorde besök på skolorna samt att så kallade 

”normalplaner” infördes. Normalplanerna angav inte bara vad som skulle undervisas, 

utan gav också förslag på hur det kunde genomföras i praktiken (Brynolf m.fl., 2012).  

 Det är dock först 1919 som det går att säga att en läroplan, i modern bemärkelse, 

upprättades. Här ställdes nya krav på läraren som inte enbart handlade om undervisning. 

Läraren skulle också individanpassa lektionsinnehållet för att alla elever skulle kunna 

tillgodogöra sig stoffet. Det blev också betygssättning i ordning och uppförande och det 

infördes mål i varje ämne (Brynolf m.fl., 2012).  

 Under 40-talet kom krav på att en djupare och bredare kunskapsbas skulle nå ut 

till alla. Endast en liten andel av de som sökte till högre utbildning var barn till 

låginkomsttagare eller från landsbygden och detta ville man åtgärda från politiskt håll. 

Vidare skrevs också fostransmål in i läroplanerna och även om de inte preciserades i 

punktform stod det framförallt om hur viktigt det var att eleven skulle få en 

demokratifostran (Brynolf m.fl., 2012). 

 Till sin hjälp att upprätthålla ordningen i klassrummet hade och har läraren 

disciplinära åtgärder. Samuelsson skriver att det i den disciplinutredning som gjordes 

1947 fastställdes att exempelvis sen ankomst, ej utförda hemuppgifter och dålig 

arbetsdisciplin var beteenden som störde läraren (Samuelsson, 2008). Samtidigt höjdes 

röster som stred för att förbjuda skolagan. Detta skriver Jonas Qvarsebo om i sin 

avhandling Skolbarnets fostran. Han menar att metoderna ansågs brutala och som ett 

bevis på bristande pedagogisk kunskap. Tillrättavisningar så som luggning, örfilar och 

drag i örat var förekommande (Qvarsebo, 2006). Korrigeringsmetoderna förändrades 

dock i samband med skolagaförbudet 1958 och läraren råddes istället använda sig av 

kvarsittning, utvisning från klassrummet, varning eller avstängning från undervisningen 

för att tillrättavisa eleverna. Den enda av dessa metoder som i lärarnas ögon verkade 

fungera var avstängning från undervisningen (Samuelsson, 2008). Disciplinåtgärderna 

som förespråkades under 60-talet liknar i mångt dem som finns i dagens lag, vilken 

beskrivs närmre under 2.3.1. Gunnar Rickardsson menar att resterande tiden fram till 

1970 också präglades av en ökad demokratisering av skolan. Alla skolpliktiga elever 

skulle få en likvärdig skola, en fostran till att bli medborgare med demokratiskt ansvar 

och ett ökat elevinflytande (Rickardsson, 2010).  

 Rickardsson tar också upp de problem som uppdagades i skolan under 60-talets 

slut. Den allt mer individanpassade undervisningen gav ett något oväntat bakslag i form 

av bland annat bristande disciplin. Regeringen inledde därför en, av riksdagen beslutad, 

utredning. Resultatet av utredningen blev en ny arbetsordning, en ny läroplan och ett 

nytt statsbidragssystem. Läroplanen för grundskolan (Lgr 80) visade sig dessvärre inte 

vara gynnsam för alla. De mest svårbemästrade eleverna erbjöds en så kallad ”anpassad 
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studiegång”, vilket innebar en möjlighet att bli befriade från viss tid i skolan till förmån 

för praktiskt arbete utanför skolan. Kritik mot detta sätt att hantera stökiga elever var 

dock att det på sina håll varit allt för generöst med anpassad studiegång, vilket resulterat 

i att många elever lämnat grundskolan utan fullständig skolgång (Rickardsson, 2010).  

 Under slutet av 80-talet och början av 90-talet skedde ytterligare förändringar av 

skolan. Rickardsson beskriver att det dels innebar en privatisering och dels en 

kommunalisering av skolan. Privata aktörer tilläts nu grunda skolor som en del i 

förhoppningen att öka konkurrensen för att i förlängningen öka kvaliteten på 

undervisningen. Samtidigt blev den nya huvudmannen för skolan inte längre staten utan 

kommunerna. I samband med detta infördes också en gemensam läroplan för alla 

obligatoriska skolformer (LpO94). Läroplanen skiljde sig från föregående så till vida att 

den var mer öppen och gav möjlighet för lärarna att välja vilket stoff som skulle ingå 

och vilka arbetsmetoder som skulle användas. Detta är dock något som tillsammans 

med kommunaliseringen och privatiseringen som kritiserats i efterhand. Vidare 

kritiserades också skolans bristande kvalitet och analysen Skolverket gjorde, pekade på 

att detta hade sin grund i allt för lite lärarledd undervisning. Utöver detta skedde det en 

tydlig segregering skolor emellan till följd av det fria skolvalet. 2009 fattade därför 

riksdagen beslut om att införa en ny läroplan (Lgr 11) som hade som avsikt att vara 

tydligare och mer lättförstådd för både lärare, elever och föräldrar (Rickardsson, 2010). 

  De disciplinära åtgärderna är inte bara ett medel för att upprätthålla ordningen 

utan också för att förbereda eleverna inför framtiden. Joakim Landahl framhåller i sin 

avhandling Auktoritet och ansvar lärarnas två moraliska dimensioner: ”å ena sidan ett 

ansvar inför den svage (omsorg), å andra sidan en uppgift att vara en auktoritet som 

utvecklar elevernas moral (fostran)” (Landahl, 2006). I fostransuppdraget ingår det att 

forma individer efter de normer och värden som finns idag. Här finner Landahl två typer 

av fostran. Den första är inriktad på framtiden och att rusta eleverna inför denna genom 

att överföra vissa värderingar som är rådande för denna tid, exempelvis tolerans. Den 

andra typen är mer inriktad på nuet och arbetsro är det viktigaste ordet och kan 

exemplifieras av tillrättavisning då elevernas prat stör undervisningen eller vid sen 

ankomst till lektionen (Landahl, 2006).  

 

2.2 Förstelärare  
Den 1 juli 2013 införde regeringen karriärtjänsten ”förstelärare” inom skolan. Detta för 

att göra läraryrket mer attraktivt, för att garantera elever bra undervisning och för att 

premiera särskilt duktiga lärare genom att ge dem en viss löneökning. Karriärtjänsten 

kommer att finnas inom alla skolformer utom förskola (Regeringskansliet, 2012)..  

 Karriärtjänsten förstelärare bör erhållas av en lärare som är extra yrkesskicklig. 

Med extra yrkesskicklig menas att läraren har mycket goda ämneskunskaper, en 

förmåga att se alla elevers enskilda behov, visar sig intresserad av att delta i 

utvecklingsprojekt och kan kommunicera med såväl elever som föräldrar och kollegor. 

En särskilt skicklig lärare bör också intressera sig för att utveckla sin egen 

professionalism och kunna tillämpa ett flertal olika metoder och arbetssätt i syfte att 

individanpassa undervisningen samt för att förbättra elevernas studieresultat 

(Regeringskansliet, 2012).  

 Utöver att läraren ska anses vara särskilt yrkesskicklig finns det också 

behörighetskrav. Lärare bör ha en behörighetsgivande examen, kunna redovisa 

dokumentation över minst fyra års arbete med undervisning som lärare i skolväsendet, 

ha visat extra god förmåga och intresse för att utveckla undervisningen och för att 

förbättra elevernas resultat. Försteläraren bör även i övrigt bedömas som särskilt 

kvalificerad för undervisningen och för uppgifter som hör därtill (Regeringskansliet, 

2012).  
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2.2.1 Förstelärarens uppdrag och arbetsuppgifter 

Förstelärarens främsta uppgift är att undervisa. Att kunniga och engagerade lärare 

undervisar sina elever är själva stommen i skolan. Därför är det viktigt att lärare som är 

särskilt skickliga ägnar sig åt undervisningsrelaterat arbete så som planering, 

föreläsning och efterarbete. Andra uppgifter som kan ingå i förstelärarens tjänst kan 

exempelvis vara att ansvara för introduktionen av nyanställda lärare, coacha kollegor, 

vara ämnesansvarig, starta pedagogiska forum, leda projekt vars syfte är att förbättra 

undervisningen, agera examensansvarig samt ansvara för att lärarstuderande tas emot på 

bästa sätt då de ska genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning (Regeringskansliet, 

2012). 

 

2.3 Disciplin 
Disciplin har i flera decennier varit ett aktuellt och viktigt samtalsämne i skolans värld. 

Carol Morgan Charles skriver att lärare fått alldeles för lite utbildning i hur ordning 

upprätthålls i klassrummet. Sedan gamla disciplinåtgärder som exempelvis fysisk 

bestraffning förbjöds har lärare hoppats kunna upprätthålla disciplinen med hjälp av 

välvilja, välstrukturerad läroplan och god samarbetsförmåga. Detta har dock inte alltid 

lyckats. Diskussionerna om vad som bör göras för att upprätthålla disciplinen fortsätter 

då det är en så pass viktig förutsättning för undervisningen. Elever som uppför sig 

opassande påverkar arbetsklimatet och därmed också möjligheterna att lära. Det har 

dessutom bevisats att odisciplinerad undervisning är både slapp och meningslös 

(Charles, 1984). 

 Begreppet disciplin är mångfasetterat. Det betyder olika saker för olika 

människor. Vissa skulle definiera disciplin som bestraffning och aga, medan andra 

skulle säga att det handlar om att ge elever råd och vägledning i hopp om att de ska 

uppnå önskat beteende. Det kan också handla om självstyre under ansvar, eller i vissa 

fall, total tystnad. Tre saker som dock är gemensamma för alla definitioner av begreppet 

är att eleverna bör sköta sitt arbete och göra det de kommit överens om med läraren. De 

bör ta ansvar och visa respekt mot andra genom att inte störa, samt skapa goda 

relationer till andra människor genom att leva enligt den gyllene regeln; behandla andra 

så som du själv vill bli behandlad (Charles, 1984). 

         Svenska akademien definierar disciplinbegreppet enligt följande: 
 
disciplin [-sipli´n] s. –en –er 
Upprätthållande av ordning o. lydnad; vetenskapsgren, fack, läroämne 

                               (Svenska akademien, 2011, s.150) 

 

Nationalencyklopedins definition av begreppet ser ut så här: 

 
discipli´n (latin discipli´na 'undervisning', 'uppfostran', 'tukt'), 
vetenskap(sgren), fackområde; ordning, lydnad, tukt 

 
I skolan är disciplin den ordning som krävs för att effektiv undervisning skall 
kunna bedrivas. Vilket innehåll man ger begreppet sammanhänger med 
uttolkarens grundläggande människosyn. Om eleven uppfattas som opålitlig 
och lat av naturen och därför måste kontrolleras, leder detta till krav på en 
disciplin grundad på yttre kontroll och auktoritet som inte ifrågasätts. Om 
däremot eleven uppfattas som pålitlig och villig motiverar detta att disciplinen 
byggs på självkontroll, betingad av kraven från de uppgifter som skall 
fullgöras. Den s.k. pluggskolan utgick i stort från den förra uppfattningen; 
straff, särskilt kroppsaga, användes som medel för att hålla disciplin. Nutida 
reformpedagogik utgår mera från elevens spontana intressen och behov och 
söker skapa disciplin mera genom belöningar än straff. Forskning har visat 
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att disciplin är resultat av ett invecklat samspel mellan barnets individuella 
egenskaper, uppfostran i hemmet, kamratpåverkan, lärarens egenskaper 
och den pedagogiska situationen i skolan. Ju större skillnaderna är mellan 
hemmets och skolans normer för uppfostran, desto större är risken för att 

eleven blir ett disciplinproblem. (Nationalencyklopedin, 2013) 
 

Med inspiration ifrån ovan nämnda formuleringar har vi gjort en egen definition av 

begreppet där vi föredrar att se disciplin som upprätthållande av ordning och 

regelföljande i klassrummet. Med detta avses såväl disciplinära åtgärder i laglig mening 

som lärarnas egna metoder mot ”dåligt uppförande”.  

 Charles hävdar att disciplinens syfte är att upprätthålla ordning och undvika dåligt 

uppförande. Han skriver också att med dåligt uppförande menas att eleverna uppträder 

på ett sätt som betraktas som ointresserat, fientligt och oförskämt. Detta kan exempelvis 

betyda att eleverna ”stör, tillintetgör, trotsar, sårar eller kränker andras rättigheter” 

(Charles, 1984).  

 Lärarna i Samuelssons avhandling stördes av beteenden liknande de i Charles 

undersökning, beteenden som kännetecknades av: rörelser i klassrummen och vid 

arbetsplatserna, otillåtet prat, otillåtet samarbete samt uteblivet lyssnande på såväl 

lärarens instruktioner som kamrater som har ordet (2008).  

 Terje Ogden bekräftar detta och menar att beteendeproblem i skolan, som han 

väljer att kalla det, är elevbeteende som ”bryter mot skolans regler, normer och 

förväntningar”. Han menar att detta är ett hinder för undervisningen och därmed också 

ett hinder för elevernas lärande och utveckling. Det gör det dessutom svårt för eleverna 

att skapa positiv interaktion med varandra (Ogden, 2003).  

 

2.3.1 Enligt lagen tillåtna disciplinära åtgärder 

Nedan redogörs det för vad lagen tillåter för disciplinära åtgärder i skolan. Då det valda 

studieobjektet är förstelärare på högstadiet är det deras handlingsutrymme som kommer 

att beskrivas här.  

 I Skollagens (2010:800) femte kapitel fastställs lärarnas befogenheter att vidta 

disciplinära och andra åtgärder. De disciplinära åtgärdernas syfte är att tillförsäkra alla 

elevers rätt till trygghet och studiero, samt att tillrättavisa en ordningsstörande elev. De 

befogenheter som lagen ger lärarna för upprätthållandet av ordning är:  

 Utvisning ur undervisningslokalen – Eleven får utvisas från undervisningslokalen 

under högst återstående delen av ett undervisningspass. För att detta ska vara en möjlig 

åtgärd måste två kriterier vara uppfyllda. För det första måste eleven störa 

undervisningen eller uppträda på ett olämpligt sätt och för det andra inte ha ändrat sitt 

uppförande efter lärarens uppmaning. Händelsen ska dokumenteras (SFS 2010:800, 

kap5, 7§).   

 Kvarsittning – Eleven kan ges kvarsittning enligt samma kriterier som utvisning 

från undervisningslokalen. Kvarsittningen ska ske under uppsikt högst en timme efter 

eller före skoldagens slut/början. Händelsen ska dokumenteras (SFS 2010:800, kap5, 

8§).  

 Utredning och skriftlig varning – Om en elev stört ordningen vid upprepade 

tillfällen, uppträtt olämpligt eller gjort sig skyldig till allvarlig förseelse är det rektors 

ansvar att saken utreds. Utredningen ska ske i samråd med vårdnadshavare. Efter 

avslutad utredning ska rektor se till att åtgärder genomförs för att få eleven att ändra sitt 

beteende. Detta delges eleven i en skriftlig varning, vilken innehåller information om 

vilka åtgärder som kan vidtas om eleven inte ändrar sitt beteende (SFS 2010:800, kap5, 

9-11§).     

 Tillfällig omplacering – En elev kan omplaceras enligt rektorns beslut så att 

eleven följer en annan undervisningsgrupp än den eleven annars tillhör, alternativt 
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placeras på annan plats inom samma skolenhet. Elevens vårdnadshavare ska informeras 

och elevens omplacering får ske under två veckor och endast, om synnerliga skäl finns, i 

högst fyra veckor. Händelsen ska dokumenteras (SFS 2010:800, kap5 12§).    

 Tillfällig placering vid annan skolenhet – Rektor kan besluta om att en elev 

tillfälligt ska följa undervisningen vid en annan skolenhet. Detta görs om en tillfällig 

omplacering på den egna enheten inte är tillräcklig eller inte möjlig att genomföra. 

Beslutet tas tillsammans med rektorn vid den andra enheten och tidsbegränsningarna är 

samma som i föregående stycke. Händelsen ska dokumenteras (SFS 2010:800, kap5, 

13§).  

 Avstängning i vissa obligatoriska skolformer – I grundskolan får rektor besluta 

om att stänga av en elev om tre kriterier är uppfyllda. 1) Om det är nödvändigt med 

hänsyn till andra elevers trygghet och studiero. 2) Om syftet med en utvisning från 

undervisningen, en kvarsittning och en skriftlig varning inte uppnåtts eller om det finns 

andra särskilda skäl med hänsyn till elevens beteende. 3) Eleven erbjuds möjlighet till 

kompensationsundervisning för det han går miste om i samband med avstängningen. I 

samband med en avstängning ska en skyndsam utredning påbörjas. Eleven får stängas 

av högst i en vecka och maximalt två gånger på ett kalenderhalvår. Händelsen ska 

dokumenteras (SFS 2010:800, kap5, 14-15§).       

 Omhändertagande av föremål – Läraren får omhänderta en elevs föremål om, 

detta är störande för utbildningen eller är en säkerhetsfara i allmänhet. Ett 

omhändertaget föremål ska återlämnas senast vid skoldagens slut. I detta fall ska också 

läraren göra en dokumentation av händelsen. Om föremålet återlämnas i samband med 

lektionens slut behöver inte händelsen dokumenteras. Om eleven upprepade gånger haft 

med störande föremål eller om föremålet är av ett sådant slag att det finns särskild 

anledning att inte återlämna det direkt, kan skolan behålla det tills vårdnadshavare 

informerats. Dock kan ett föremål behållas som längst till och med den fjärde dagen 

efter verkställandet. Ifall föremålet är av sådan art att det bryter mot eller kan användas 

för att bryta mot brottsbalken, narkotikalagstiftningen, lagen beträffande knivar och 

andra farliga föremål, lagen om förbud mot vissa dopningsmedel, vapenlagen eller 

lagen om förbud mot hälsofarliga varor kan föremålet behållas av skolan till dess en 

prövning om beslag gjorts av polismyndigheten. I samband med att ett sådant föremål 

beslagtagits är det också rektors skyldighet att se till att en polisanmälan görs (SFS 

2010:800, kap5, 22-23§). 

 

2.4 Tidigare forskning 
Samuelsson skriver om vilka beteenden som uppmärksammas av lärare och vilka 

korrigeringsmetoder som används för att åtgärda dessa problem. Av de 460 störningar 

som Samuelsson uppfattat i sin studie var hela 258 tillfällen sådant som han benämner 

störande aktiviteter. Han har vidare gjort upp tre kategorier av beteende som störde 

lärarna; störande egenhet, störande oordning och störande moment. Exempel på 

störande moment kunde vara elever som tuggade tuggummin eller använde sina 

mobiltelefoner, två saker som bröt mot skolans regler. Något annat förekommande var 

då eleverna gjorde egna ”projekt” under lektionstid. Detta störde läraren då det inte var 

förenligt med det innehåll som läraren tänkt sig för lektionen och eleven då inte skulle 

tillgodogöra sig det innehåll som var tänkt (Samuelsson, 2008).  

 Samuelsson finner i sin studie två huvudtyper av korrigeringar som lärare 

använder sig av, verbala och icke-verbala åtgärder. Av de 491 tillfällen som Samuelsson 

funnit korrigeringar i sin empiri var 417 av verbal karaktär och endast 74 icke-verbalt. 

De icke-verbala åtgärderna delades bland annat in i att ignorera elever, ingripa fysiskt 

och använda gester (Samuelsson, 2008). Lärarna kunde exempelvis sätta ett finger 

framför munnen för att få klassen att tystna, peka på en elev för att få dennes 
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uppmärksamhet eller bara närvara vid några elever för att få dem att dämpa sig 

(Samuelsson, 2008). De verbala korrigeringarna var att ironisera över elever, peka ut 

elever, tillrättavisa elever, uppmana elever samt uppsträcka elever. Det vanligaste var att 

läraren uppmanade eleverna till förändring på olika sätt. Det kunde också ske genom 

tillrättavisningar av enstaka elevers beteende eller genom att tillrättavisa en viss elev för 

att få hela klassen att sänka ljudnivån (Samuelsson, 2008).      

 Arja Paulin har undersökt hur nyblivna lärare upplever den första tiden i yrket. 

Hennes studie konstaterar att de nyblivna lärarna känner sig pressade. Dels känner de 

press från kollegor, elever och föräldrar och dels känner de press från sig själva. De 

hade kanske föreställningen att aldrig höja rösten eller peka med hela handen som deras 

egna lärare gjort när de gick i skolan och ändå finner de sig hamna i sådana situationer. 

Paulin menar att de nyblivna lärarna uttrycker svårigheter med att hantera 

klassrumssituationer, då främst det som är av social och disciplinär art (Paulin, 2007). 

 Nancy Rappaport och Jessica Minahan menar att det för elever som inte får 

uppmärksamhet på annat sätt till och med är bättre med negativ uppmärksamhet än 

ingen alls. Att bli utskälld kan trigga elevens uppmärksamhetsbehov och därför leda till 

fortsatt dåligt uppförande för mer uppmärksamhet. ”If Rebekka enters the classroom 

quietly, she may not be able to predict when the teacher will give her attention. But if 

she swears, she knows that the teacher is going to attend to her behavior immediately” 

(Rappaport &Minahan, 2012, s.22). Författarna menar att detta kan vara ett beteende 

som kan ha lärts in hemma då bråk med syskon varit en väg till att få föräldrarnas 

uppmärksamhet (2012). 

 Christie Arbuckle och Emma Little har tittat på disciplinära åtgärder i den 

australiensiska skolan. De menar att tidigare forskning inte fokuserat på Australien och i 

de fall den gjort så, bara de tidiga och senare årskurserna. Deras studie fokuserar därför 

på årskurserna fem till nio. Arbuckle och Little menar att det är intressant att undersöka 

dessa årskurser då dels eleverna själva genomgår en förändring (puberteten och allt vad 

det innebär), dels byter eleverna skolform (i det australiensiska från primary till 

secondaryschool). Arbuckle och Little konstaterar att det inte finns någon större skillnad 

i hur lärare i primary och secondary school gör för att kontrollera elevernas beteende. 

Dock är förekomsten av störande beteende vanligare i secondary school än i primary. 

Författarna drar slutsatsen att anledningen till att det störande beteendet ökar, beror på 

att lärarna inte har så mycket tid med varje klass i secondary school som de har i 

primary. I secondary school har eleverna fler olika lärare, som alla har sina specifika 

regler. Detta kan vara en förklaring till varför eleverna får svårt att veta vilka beteenden 

som är acceptabla och vilka som inte är det (2004).  

 Vidare gjorde Arbuckle och Little en intressant iakttagelse i samband med sin 

studie. Lärarna medgav förvisso att de har strategier för att åtgärda icke önskat beteende 

hos eleverna, men skrev också förfrågningar direkt till forskarna om att de önskade få 

mer information om metoder för att hantera oordning i klassrummet (Arbuckle & Little, 

2004). 

 Eddie McNamara har studerat lärares syn på elevbeteende i secondary school i 

Storbritannien, där eleverna är 16-18 år gamla. Hans undersökning redovisades på två 

skalor. Den ena visade hur ofta ett visst störande elevbeteende förekom och den andra 

vilket beteende läraren ansåg mest störande. Vad författaren då kunde konstatera var att 

det som lärarna ansåg var mest störande var sådant med en medelhög förekomst och en 

medelhög störningsnivå. Detta, menar McNamara, var mycket värre än ett beteende som 

ansågs väldigt störande men ändå bara förekom ibland. Sammanfattningsvis konstaterar 

McNamara att nästan hälften av de tillfrågade lärarna ansåg att (1) opassande prat 

(”inappropriate talking”), (2) orienteringsbeteende (då eleverna inte sitter där de ska 
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eller som de ska) och (3) frånvarande (mentalt) var det som störde dem mest totalt sett 

(McNamara, 2012). 

 Murat Gurkan Gulcan har undersökt turkiska elevers (i yrkesinriktade 

högstadieklasser, vocational highschool) uppfattning om lärares metoder för att lösa 

disciplinära problem i klassrummet. Gulcan finner att lärarna, enligt eleverna, i de 

yrkesinriktade högstadieklasserna mest använder sig av verbala varningar, förslag till 

ändrat beteende och kontroll genom ögonkontakt. Vad undersökningen av elevernas 

erfarenheter också påvisat är att det i de turkiska yrkesinriktade klasserna fortfarande 

förekommer typer av fysiska bestraffningar som lösning på oönskat elevbeteende. 

Lärarna använder drag i öronen, slag samt låter eleverna stå kvar och vänta, vilket enligt 

Gulcan visar att fysiska bestraffningsmetoder fortfarande förekommer i den turkiska 

skolan (2010). 
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3 Metod 
I detta metodkapitel beskrivs först den hermeneutiska ansatsen och hur den kvalitativa 

forskningsmetoden används i denna uppsats. Vidare presenteras den valda 

vinjettmetoden lite närmre, samt studiens genomförande och etiska överväganden. 

 

3.1 Kvalitativ intervju - att samtala i forskningssyfte 
Det finns många olika sorters intervjuer med olika syften och olika regler för utförandet. 

Den kvalitativa forskningsintervjun beskrivs av Kvale enligt följande: 
 
Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från 
undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras 
erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga 
förklaringarna. (Kvale & Brinkmann, 2009, s.17) 

 

Som grund till denna uppsats ligger kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer var att 

föredra då syftet är att ingående ta reda på förstelärares åsikter kring och metoder för 

användning av disciplinära åtgärder. I en kvalitativ intervjustudie finns också utrymme 

för följdfrågor och mer utvecklade svar än i kvantitativa studier. 

 Att intervjua kan verka ganska enkelt. Att ställa frågor till en person och anteckna 

eller eventuellt spela in svaren framstår inte som särskilt komplicerat. Svårigheten ligger 

i att göra det på rätt sätt för att få ut något viktigt av intervjun (Kvale & Brinkmann, 

2009). 

 Den kvalitativa forskningsintervjun är ett professionellt samtal som baseras på 

vardagliga samtal. I intervjun delger informanten sina tankar och åsikter och på så sätt 

produceras också kunskap, då kunskap skapas via mänsklig interaktion (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Kvaliteten på det som produceras under forskningsintervjun blir 

bättre ju större färdigheter och mer kunskap intervjuaren har. Goda förkunskaper i det 

som diskuteras är en nödvändighet för att intervjuaren ska kunna ställa bra följdfrågor 

och förhoppningsvis också komma fram till ny värdefull kunskap (Kvale & Brinkmann, 

2009). Oavsett hur skicklig intervjuaren är bör denne trots allt ha följande i åtanke: 

 
Människors förmåga att beskriva sin inre verklighet eller yttre förhållanden 
kan inte tas för given. Att vad folk säger, i intervjuer, skrift och vardaglig 
interaktion, kan skilja sig från vad de ’egentligen’ tycker är ganska självklart, 
likaså kanske att attityd och beteende inte hänger ihop särskilt väl. (Alvesson 
& Sköldberg, 1994, s. 279) 

 

Detta ska beaktas då intervjuer genomförs och analys och resultat sammanställs. 

 

3.2 Vinjettmetoden 
Vinjettmetodens föregångare heter Peter Rossi. Han skrev redan i början av 50-talet en 

avhandling som förebådade vinjettmetoden. Benämningen ”vinjettmetod” har dock inte 

alltid varit självklar. ”Faktoriell surveymetod”, ”experimentell design” och ”contrastive 

vignette technique” är andra begrepp som använts. Grundidén är trots allt densamma. 

Huvudsyftet är att iaktta och utreda människors val och ställningstaganden i hypotetiska 

situationer som ska vara så verklighetsnära som möjligt (Jergeby, 1999).   

 Ulla Jergeby gör följande definition av vinjettmetoden: 

 
Vinjetter är korta historier som beskriver en person, en situation eller ett 
skeende som försetts med karakteristika som forskaren kommit fram till är 
viktiga och avgörande i en val- eller bedömningssituation. Beskrivningen ska 
vara konkret och verklighetsnära för att uppfattas som trovärdig av 
respondenten. (Jergeby, 1999, s.12) 
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3.2.1 Vinjettmetodens epistemologiska grund 

Vinjettmetoden avser att skapa förståelse för mänskliga värderingar genom empiri, samt 

att hitta grundläggande motiv till dessa värderingar. Med hjälp av vinjettmetoden kan 

förståelse skapas för människors val och uppfattningar. Människor ställs ständigt inför 

etiska dilemman, och vinjettmetodens syfte är att kartlägga varför de handlar som de gör 

i de här situationerna (Jergeby, 1999).  

 Metoden går ut på att skapa ett samarbete mellan en professionell (ämneskunnig) 

och en forskare under en kort men intensiv tid. Metodiken som metoden utgår ifrån 

består av två huvudsakliga beståndsdelar: en hypotetisk situation, samt respondentens 

reaktion på den. Respondentens reaktioner kan påverkas genom att forskaren 

exempelvis lägger fram olika påståenden som denne ska ta ställning till om han 

instämmer eller inte instämmer i. Två andra sätt att få respons på är genom att ha 

efterföljande frågor (såväl öppna som slutna) eller att använda sig av skalor med olika 

variabler där respondenten ska ta ställning till var på skalan han befinner sig. Det 

vanligaste är dock att en skriftlig vinjett presenteras och att den sedan följs upp av 

frågor med färdiga svarsalternativ (Jergeby, 1999). Vid val av uppföljning bör hänsyn 

tas till frågeställning/-ar och ansats (Jergeby, 1999).  

 Då denna uppsats har relativt öppna frågeställningar och en kvalitativ 

hermeneutisk ansats har valet gjorts att följa upp vinjetten med öppna följdfrågor för att 

fördjupa analysen och skapa så stor förståelse för informanternas bedömningar och 

värderingar som möjligt. Detta bör vara ett bra sätt då studiens avsikt är att utforska 

förstelärares värderingar och disciplinära åtgärder i förhållande till en officiell 

bedömning grundad på lagstiftning.  

 

3.2.2 Kritik mot metoden 

Vinjettmetoden har såväl fördelar som nackdelar. En fördel är att intervjuaren får 

reaktioner på en situation som är densamma för alla informanter. Då informanten får 

reflektera över en sådan här situation som ska vara praktisk och verklighetstrogen blir 

han också engagerad, vilket brukar leda till att han börjar producera tänkbara 

förklaringar eller lösningar.  

 Metoden bör dock inte användas okritiskt, utan dess lämplighet bör värderas i 

jämförelse med andra metoder. Hänsyn bör också tas till den grundläggande 

frågeställningen då man avgör vilken metod som kommer att ta fram den bästa 

informationen. Ibland kan denna metod i likhet med andra fungera som fristående och 

ibland som komplement till eller i kombination med annan metod (Jergeby, 1999). 

 Jonathan Potter och Margaret Wetherell ställer sig kritiska till vinjettmetoden då 

de gör en jämförelse mellan den och metoden ”konversationsanalys”. De hävdar att det 

aldrig går att få reda på hur människor skulle agera i en verklig situation, utan bara hur 

de tror att de skulle agera. Detta är en viktig skillnad. Han menar också att 

intervjupersonerna och respondenterna sällan är bekanta sedan innan och att detta 

påverkar utfallet av vinjetterna. Människor beter sig olika och uttrycker sig på olika sätt 

beroende på om de känner varandra eller om de är främlingar (Potter & Wetherell, 

1987).  

 En annan kritik mot metoden kommer från Michael A. Faia i form av en 

debattkommentar i American Journal of Sociology 1985. Han inleder sin kritik mot 

metodens föregångsman med följande ord: ”I besittning av en fyndig och provokativ 

metod satsar Rossi och hans medarbetare hårt; de kommer emellertid inte att komma 

långt för de löper på leriga fötter” (Faia, 1985, citerad i Jergeby, 1999, s.35). Med detta 

menar Faia att Rossi inte tar hänsyn till existerande verkliga variationer. Han anser att 
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den variation som finns i vinjetterna är så overklig att respondenterna inte ges möjlighet 

att bedöma situationerna med anknytning till verkligheten. Faia påstår dock inte att 

metoden i sig är olämplig, utan vill mest påpeka vikten av ett väl utfört förarbete vid 

konstruerandet av vinjetterna (Jergeby, 1999).  

 
3.3 Hermeneutiskt perspektiv 
Hermeneutiken studerar tolkning av texter. Begreppet ”text” har med tiden utvecklats 

och innefattar idag även samtal och handlingar. Det hermeneutiska perspektivet lägger 

stor vikt vid tolkarens förkunskaper om det som studeras. Syftet med hermeneutisk 

tolkning är att hitta någon form av gemensam tolkning av den text, det samtal eller den 

händelse som analyseras (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är ”den hermeneutiska cirkeln”. Cirkeln 

syftar på att tolkningen växer fram i form av en cirkel. Individens förförståelse kommer 

i kontakt med nya erfarenheter och tolkningar, vilket leder till ny förståelse som i sin tur 

fungerar som förförståelse i nästkommande ”tolkningsmöte” (Kvale & Brinkmann, 

2009).  

 Kvale och Brinkmann har också sammanställt ett antal rättesnören för den 

hermeneutiska tolkningen. Ett av dem säger att det inte finns någon fördomsfri tolkning 

av en text eller ett samtal. Den som ska tolka en text, en situation eller ett samtal kan 

inte undgå att tolka enligt den förståelsetradition som han lever i (Kvale & Brinkmann, 

2009).  

 

3.4 Genomförande 
I avsnitt 1.2 beskrivs anledningen till att valet av informanter föll på förstelärare. När 

kontakt sedan skulle tas med förstelärarna gjordes detta via en ansvarig, anställd på 

kommunen, i den utvalda undersökningskommunen. Via denna person fick vi 

mejladresser till alla förstelärare (tio stycken) som än så länge var utsedda inom 

kommunen och verksamma i årskurs 7-9. En första kontakt togs med informanterna via 

mejl. Där beskrevs uppsatsen i sin korthet och vi förklarade varför vi är intresserade av 

att göra intervjuer med just förstelärare. Efter en vecka utan svar försökte vi nå 

informanterna via telefon, vilket inte var helt enkelt. Via telefon fick vi efter många 

samtal tag i tre informanter som kunde tänka sig att medverka i vår intervju. Under den 

följande veckan fick vi också in fler svar via mejl och ytterligare en informant som 

kunde tänka sig att vara med i intervjun. Tilläggas bör att vi under de två veckorna då 

informanterna inte svarat på mejlet började känna en viss tidspress. Därför tog vi 

självmant kontakt med en friskola efter att vi hört att de hade utsett en förstelärare även 

på denna skola. Efter mejlkontakt med denna lärare hade vi totalt fem informanter och 

började då planera in tider för intervjuer. I samband med att intervjuerna bekräftades i 

ett mejl till informanterna skickade vi också med vår vinjett så att de hade en chans att 

läsa och sätta sig in i den innan intervjun. Av detta mejl framgick också att vi hade för 

avsikt att spela in intervjun. Anledningarna till bortfallet av de fem andra förstelärarna 

var exempelvis tidsbrist och uteblivet svar på mejl och telefon. I ett fall var det också en 

förstelärare som inte ville vara med på grund av att hon inte förstod syftet med att 

intervjua just förstelärare och inte vilka lärare som helst. Vi försökte i två mejl förklara 

vårt syfte och att vi var intresserade av just förstelärare för att de ska vara duktiga lärare, 

men hon stod ändå fast vid att inte vilja vara med, vilket vi accepterade.  

 Slutligen hade fyra kvinnor och en man tackat ja till att delta i vår intervjustudie. 

De är alla verksamma på högstadieskolor i en mellanstor kommun i södra Sverige. 

Skolorna de är verksamma på ligger såväl i centralorten som ute på landsbygden. Fyra 

av informanterna är verksamma på skolor med kommunen som huvudman och en av 
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dem jobbar på friskola. Intervjupersonernas namn har fingerats till: Emma, Johanna, 

Maria, Maja och Stefan.   

 Innan intervjuerna kunde genomföras konstruerades vinjetten som skulle vara 

utgångspunkten för intervjun. Jergeby ger anvisning om några viktiga kriterier vid 

konstruerandet av vinjetter. Hon påpekar att vinjetter ska vara lätta att förstå och följa 

och att det måste finnas en tydlig struktur i dem så att informanten inte tappar tråden. 

De måste också vara logiska och trovärdiga och upplevas som meningsfulla och 

relevanta för informanterna. För att få vinjetterna att kännas trovärdiga är det viktigt att 

innehållet är konkret och verklighetsnära (1999).  

 Innan vinjetten konstruerades bestämde vi träff med en handledare från en tidigare 

period av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Detta gjordes för att få inspiration ifrån 

autentiska situationer till vårt ”vinjettfall”. Handledaren berättade om flera svåra 

situationer som han hade varit i och som han trodde att många andra lärare också 

upplevt. Med inspiration från hans erfarenheter och med utgångspunkt i de ovan 

nämnda kriterierna konstruerades sedan vinjetten (Se Bilaga). 

 För att pröva vinjetten genomförde vi en testintervju med en annan VFU-

handledare. Vi hade då möjlighet att testa om vinjetten upplevdes som autentisk och 

pröva om våra följdfrågor fungerade som ett bra komplement till vinjetten. Vi fick 

också kritik av VFU- handledaren, vilken vi tog med oss för att sedan göra vissa 

ändringar innan vinjetten och frågorna skulle fastslås.  

 Vid intervjutillfällena med informanterna började vi med att småprata lite med 

förstelärarna om vilka ämnen de undervisar i, hur länge de jobbat och vad de tycker om 

att jobba som förstelärare rent allmänt. Vi hörde oss också för om det var okej för 

informanten att vi ville spela in samtalet. Efter godkännande om detta startade vi två 

inspelningar, en på dator och en på mobiltelefon för att vara säkra på att ljudet skulle 

höras på någon av inspelningarna. Sedan inledde vi själva intervjun med att först läsa 

upp vår vinjett (se Bilaga). Efter uppläsningen frågade vi ” Vad skulle du göra för att 

skapa ordning och arbetsro i den här situationen?”. Intervjuerna tog efter det lite olika 

vägar, beroende på vad informanterna svarade, men samtliga följdfrågor (se Bilaga) 

ställdes, utan inbördes ordning, någon gång under intervjun. Dessutom tillkom en del 

spontana frågor där informanterna fick fördjupa sig i eller förtydliga sina svar. En del i 

valet av metod var också att intervjun skulle bli mer som ett samtal än en utfrågning. Vi 

försökte därför hålla oss lite mer tillbakadragna, även om vi givetvis styrde tillbaka 

informanterna med nya frågor, om de började glida ifrån ämnet. Intervjuerna ägde rum 

på skolorna där förstelärarna är verksamma och i ett avskilt rum så att inget skulle störa. 

Intervjuerna tog cirka 25-35 minuter och genomfördes under en tvåveckorsperiod. De 

dagar då vi inte hade någon intervju fanns det tid till att transkribera intervjuerna.      

 Efter att samtliga intervjuer transkriberats började vi sortera det informanterna 

sagt, dels med hänsyn till våra frågeställningar och dels med tanke på vår valda teori. 

Resultatet sammanställdes och analyserades sedan för att på bästa sätt kunna få fram 

vad det egentligen var som informanterna menade och så att vi kunde tolka svaren på ett 

så rättvist sätt som möjligt. Här kom också den hermeneutiska ansatsen till sitt praktiska 

användande då vi försökte tolka vad informanterna faktiskt menade i sina uttalanden.    

 

3.5 Etiska överväganden 
Vid kontakten med informanterna och i samband med intervjuerna har Vetenskapsrådets 

etiska riktlinjer beaktats. I dem anges fyra huvudkrav för att skydda individen vid 

forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (2002). 

 Informationskravet innebär att de som ska delta i undersökningen har blivit 

informerade om vad det är de deltar i och vad forskningens syfte är. Detta gjordes dels 
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då det första mejlet skickades ut till de utvalda informanterna (förstelärare verksamma i 

årskurs 7-9) dels i samband med telefonkontakt med informanterna då ett tillfälle för 

intervju skulle bokas. Vid dessa kontakter redogjordes också för metoden och efter att 

mötet bokats fick informanterna tillgång till vinjetten. I det första mejlet stod förutom 

information om forskningsprojektet också att en ljudupptagning skulle göras i samband 

med en intervju (Vetenskapsrådet, 2002).  

 I samband med den första kontakten gjordes en förfrågan om huruvida den 

tilltänkta informanten hade intresse av att vara med eller ej. Informanten påmindes 

också om sitt frivilliga deltagande innan intervjun och fick på så sätt ytterligare en chans 

att tacka nej. Detta är det andra kravet, nämligen samtycke. Kravet på konfidentialitet 

och nyttjande har beaktats genom att det insamlade forskningsmaterialet 

(ljudupptagningarna) transkriberats av författarna och har under forskningsprocessen 

bevarats på privata datorer och en säkerhetskopia på en privat lagringsenhet. Alla namn 

på personer, städer och skolor har fingerats och hela materialet kommer att raderas efter 

att uppsatsen blivit godkänd av examinatorn (Vetenskapsrådet, 2002).    
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4 Teori 
I detta teorikapitel läggs analysverktygen för uppsatsen fram. Teorierna som tas upp är 

bland annat symbolisk interaktionism, punktuellt/relationellt perspektiv och 

ledarskapsteori 

 

4.1 Gruppkonstellationer och vardagsdramatik 
Charles redogör i Ordning och reda i klassen för Redl och Wattenberg-modellen som 

handlar om klassrumsdisciplin och vad lärare kan göra för att skapa ett positivt 

arbetsklimat för såväl lärare som elever (1984). Vad ett positivt arbetsklimat innebär 

definierar George G. Bear, Clare Gaskins, Jessica Blank och Fang F. Chen. i sin artikel. 

Ett positivt arbetsklimat bör inbegripa följande: 1) hänsynsfulla relationer mellan lärare 

och elever, 2) elevers uppfattning av skolan bör vara att den är rättvis, 3) skolan bör 

upplevas som trygg och säker, 4) eleverna bör känna uppskattning för och lust inför 

skolan (2011).  

 För att kunna skapa denna miljö krävs ibland särskilda åtgärder, ofta av 

disciplinär karaktär. Charles beskriver på ett konkret och tillämpbart sätt, olika 

framstående pedagogers modeller för hur lärare kan arbeta för att skapa en god 

arbetsmiljö (1984).  

 En av modellerna Charles skriver om är Redl och Wattenberg-modellen som 

handlar om vikten av att känna av klassers gruppdynamik vid upprätthållandet av en 

kontrollerad klassrumsmiljö. Redl och Wattenberg menar att en grupp skapar särskilda 

förhållanden som gör att gruppindividerna beter sig på ett speciellt sätt för att de tillhör 

gruppen och vill leva upp till dess förväntningar. Samtidigt påverkas gruppjargongen av 

varje individs personliga egenskaper och beteenden (1984).  

 De här gruppkonstellationerna består vanligtvis av personer som intar olika roller. 

Exempel på roller är ledaren som finns i nästan alla grupper, syndabocken som tar på 

sig skulden trots att han egentligen är oskyldig, och clownen som är gruppens 

underhållare. Clownrollen väljer ofta elever som vill dölja känslor av underlägsenhet 

eller skam, eller som föredrar att göra narr av sig själva innan någon annan gör det. Ofta 

är clownen i behov av att få uppmärksamhet. Då clownen uppmuntras och stödjs av de 

resterande eleverna i gruppen får han respons. För de andra eleverna kan det vara ett sätt 

att visa sitt ogillande gentemot läraren, genom att välja den störande elevens sida. Vid 

andra tillfällen kan clownen ses som en tillgång, som någon som kan lätta upp 

stämningen för både lärare och elever när elever är spända och nervösa av olika 

anledningar (Charles, 1984). 

 Antropologen och sociologen Erving Goffman utvecklade på 1950-talet sin 

teatermetafor där han jämför möten mellan människor med teaterframträdanden. Han 

beskriver hur människor ”maskerar” sig och intar olika roller så fort de blir iakttagna av 

andra. Goffman menar att vi tar på oss maskerna för att påverka den bild som vi vill att 

andra människor ska få av oss. Han delar också in vår uttrycksförmåga i två olika slag; 

information som vi medvetet sänder ut och som vi vill att andra ska få tillgång till (give 

expression), och information som överförs mot vår vilja som riskerar att förstöra den 

bild av oss själva som vi vill sända ut (give off expression) (Goffman, 2013).   

 Goffman talar också om platser som på något sätt är avgränsade, eller ”regioner” 

som han föredrar att kalla det. Han skiljer mellan begreppen front-stage (på scen) och 

back-stage (bakom scen). På scenen spelar människor upp det som de vill att andra ska 

se, medan de bakom scenen återhämtar sig och förbereder nästa framträdande. Ett 

exempel på en back-stagesituation är lärare som förbereder utvecklingssamtal med 

föräldrar. Först befinner de sig bakom scenen och förbereder åtgärdsprogram, 

sammanställningar av betyg eller liknande. När detta är klart går de upp på scenen och 
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möter föräldrarna där de visar upp det de har förberett, det de vill att föräldrarna ska få 

ta del av (Goffman, 2013).   

 

4.2 Metoder för påverkan 
I Redl och Wattenbergs modell redogörs det också för olika ”metoder för påverkan”. De 

här metoderna ska vara användbara vid lösning av beteendeproblem. Charles hävdar att 

de flesta elever som uppträder illa inte gör det för att de vill vara otrevliga, utan att det 

ofta handlar om bristande självdisciplin. I de här situationerna bör läraren sträva efter att 

hjälpa eleverna att bygga upp förmågan till självbehärskning innan beteendet blir 

oacceptabelt. Det kan han göra genom att börja med att signalera att han inte gillar 

beteendet genom att ge blickar, skaka på huvudet eller rynka pannan. Skulle detta inte 

fungera kan läraren försöka motarbeta beteendet genom att närma sig eleven och visa 

intresse, stötta och uppmuntra denne (Charles, 1984).  

 I sådana fall då en elev uppträder besvärligt och exempelvis pratar vid opassande 

tillfällen bör läraren börja med att fråga sig själv vad anledningen till detta är. Är 

uppgiften för svår så eleven behöver hjälp för att kunna gå vidare? Har eleven suttit 

stilla för länge och behöver röra på sig? I fall som de här hjälper det inte att angripa 

eleven för att den inte arbetar, utan det blir nödvändigt att hjälpa denne förbi de 

svårigheter som stör disciplinen. Läraren kan exempelvis lägga om schemat, skapa 

rutiner eller ta ifrån eleven störande föremål. Vill eleven inte ta emot denna hjälp, utan 

väljer att fortsätta prata och störa de andra eleverna kan det bli nödvändigt att be honom 

att lämna klassrummet. Detta ska dock inte göras i form av bestraffning, utan eleven ska 

endast befinna sig utanför klassrummet tills den återvunnit självbehärskningen. Viktigt 

är också att läraren följer upp åtgärden med ett privat samtal. Både lärarens och elevens 

känslor bör diskuteras (Charles, 1984).  

 En annan metod som ingår i Redl och Wattenberg-modellen går ut på att hjälpa 

eleven att ”se verkligheten sådan den är”. Läraren ska hjälpa eleven att komma 

underfund med de bakomliggande orsakerna till dennes olämpliga beteende. Läraren 

ska också göra klart för eleven vilka beteenden som är acceptabla och inte, samt vad 

oacceptabla beteenden får för konsekvenser. Då läraren vill visa vilka beteenden som 

uppskattas kan han använda sig av ”belöningar”. Om en elev belönas för ett beteende är 

sannolikheten stor att den kommer upprepa beteendet. Då eleven får beröm stärks också 

dennes självkänsla. I de fall då läraren kritiserar elever är det dock viktigt att han gör det 

på ett sätt som samtidigt uppmuntrar eleverna att anstränga sig för att leva upp till hans 

förväntningar. 

 Charles skriver också att problem med vissa elever kan kräva strängare metoder 

än de ovan nämnda. Exempel på sådana metoder kan vara ”hotelser” och ”bestraffning”. 

Hotelser används i förebyggande syfte för att hindra att någon ska uppföra sig illa, och 

de formuleras ofta så här: ”Om ni inte gör detta… så får ni…”. En lärare bör helst 

undvika hotelser, men om han trots allt väljer att använda dem är det viktigt att han 

lägger allvar bakom dem, annars kommer han att förlora klassrumskontrollen. 

Bestraffningsmetoden bör helst också undvikas, men kan bli nödvändig att tillgripa i 

situationer då elever tappar självbehärskningen. Syftet ska alltid vara att förändra 

elevens beteende, och inte att ”lära den en läxa”. Bakom bestraffningen är det också 

viktigt att eleven kan se lärarens goda intentioner och hans välvilja (Charles, 1984). 

 

4.3 Symbolisk interaktionism 
I denna uppsats skildras vad förstelärare gör för att skapa ordning i sina klassrum. Det 

finns många sätt, vilka lärarna kan gå tillväga på och ett är att på olika sätt interagera 

med eleverna. Ogden skriver att mycket tyder på att social färdighetsträning kan ha 

förebyggande inverkan på utveckling av beteendeproblem i skolan då problemelever 



  
 

19 

ofta har bristande sociala färdigheter. Många av de här eleverna börjar skolan utan 

förutsättningar att klara det sociala samspelet som krävs i skolans miljö. De kan sakna 

förmåga att kompromissa, vänta på sin tur, tåla kritik eller dela uppmärksamhet med 

andra. Förklaringen till detta grundar sig ofta i elevernas avsaknad av goda förebilder i 

exempelvis föräldrar, syskon och andra släktingar. På grund av denna avsaknad har de 

inte kunnat utveckla nödvändiga sociala färdigheter (Ogden, 2003).  

 Den symboliska interaktionismen är förankrad i den socialfilosofiska traditionen 

och den kan hjälpa oss att få en djupare förståelse såväl för varför elever utvecklar ett 

”dåligt uppförande” som vad som kan göras för att motverka beteendet.  

 Lars Erik Berg skriver om den västerländska kulturen som sedan länge är starkt 

individualistisk på många sätt. Han hävdar att dagens människor har ett stort behov av 

att känna sig unika och självständiga och därför ständigt upplever ett kraftigt socialt 

tryck ifrån samhället (2010). Detta kan enligt socialfilosofen George Herbert Mead, 

förklaras med att människan är beroende av det relationella mellan samhället och andra 

människor (von Wright, 2000).  

 I skolans värld blir det tydligt hur samhällets sociala tryck påverkar ungdomar. 

Det synliggörs ofta i elevernas behov av uppmärksamhet. Vissa elever har väldigt stort 

behov av uppmärksamhet och detta kan komma till uttryck på sätt som i vissa fall till 

och med kan ses som störande. De elever som uppfattas som ”störiga” gör allt för att på 

något sätt bekräftas och få respons av de övriga individerna i klassen. Det kraftiga 

behovet av att bli sedd kan ofta förklaras som en önskan om att få delta, och genom att 

bjuda in eleverna till delaktighet kan man omförhandla situationen och via interaktion 

tillfredsställa elevernas behov (von Wright 2000).  

 George Herbert Mead lade grunden för en socialpsykologisk teori som säger att 

människor bör ses som en del av en social, kulturell och fysisk verklighet. Han hävdar 

att vår identitet skapas i en social process där människor får förståelse för varandra 

genom att utgå ifrån det sammanhang de lever och agerar i (Berg, 2010).  

 Via interaktion människor emellan är också personlig utveckling möjlig. 

Förmågan att interagera med andra människor är dock inte en given förmåga som 

människan har med sig från födseln, utan den måste utvecklas i det sociala livet där hon 

lär sig vilka normer och förväntningar som finns. Detta sker gradvis genom inlärning av 

inte minst det talade språket, men också av kroppsspråket i form av glada och sura 

miner och andra uttryck (Trost & Levin, 2010). Det är dock viktigt att veta att orden i 

det talade språket i sig inte skapar någon mening. De fungerar endast som ett slags 

symboler. Mening skapas först då två eller fler individer interagerar med varandra i ett 

samtal där andra sociala element också spelar in (Berg, 2010). Mänskligt beteende 

innebär inte att vi svarar direkt på andras handlande, utan det hänger samman med hur 

vi tolkar intentionen i andras handlande. Detta påvisar också att människan är 

framtidsinriktad, då hon försöker se vad de runt omkring kommer att göra enligt hennes 

tolkning. Denna tolkning samt situationen människan befinner sig i styr hennes 

beteende och sätt att handla på (Trost & Levin, 2010). 

 Det sociala samspelet med andra människor är alltså viktigt för vår 

identitetsutveckling. Om man redan som barn skulle begränsas till att bara träffa en 

person skulle man få en väldigt ensidig identitetsutveckling. Ett barn behöver flera 

vuxna med olika åsikter och synsätt runt omkring sig, men också några vuxna som kan 

ge trygghet och fungera som förebilder så att barnet får en stabil 

personlighetsutveckling (Berg, 2010).  

 Mead använder också begreppet ”rollövertagande”, om förmågan att ”vara någon 

annan inför sig själv”. Detta handlar om att leva sig in i hur en annan individ, eller ”den 

Andre” som Mead uttrycker det, känner inför någonting. Begreppet använder han för att 

beskriva hur människan utvecklas genom andras reaktioner på hennes handlingar. 
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Tänker oss in i varandras roller gör vi omedvetet i alla sociala situationer och det är en 

process som är av betydelse då det kommer till framgångsrikt samarbete. Att inta andras 

perspektiv är dock inte enkelt. Då andras perspektiv skiljer sig mycket från det egna 

finns det risk att rollövertagandet misslyckas och att en konflikt uppstår (Asplund, 

1987).  

 

4.4 Det relationella och det punktuella perspektivet 
Moira von Wright menar att vi förstår människor på olika sätt beroende på vilket 

perspektiv vi utgår ifrån. Det val av perspektiv som väljs kan få pedagogiska 

konsekvenser och det är viktigt att vara väl medveten om det. Två perspektiv som von 

Wright tar upp är det relationella och det punktuella. De har olika utgångspunkter, men 

bör trots detta inte ses som varandras motsatser. I det punktuella perspektivet ses 

människan som en fristående varelse och man intresserar sig inte för vilka sociala och 

ekologiska sammanhang hon lever i. Man intresserar sig till viss del för människors 

handlande, men det är framför allt människors förmågor och egenskaper som fokuseras 

på. Varje individ har unika tidsbestämda punktuella egenskaper. En pedagog som jobbar 

utifrån ett punktuellt perspektiv med exempelvis en elev i behov av särskilt stöd 

analyserar problembilden och vidtar sedan vanligtvis åtgärder utan att eleven är 

delaktig. Läraren arbetar med eleven som ett objekt. I skolans värld bör dock arbete 

utifrån ett punktuellt perspektiv ifrågasättas då det inte öppnar upp för kommunikation 

på samma sätt som ett relationellt (von Wright, 2002). Dessutom säger FN:s 

barnkonvention att varje barn har rätt att uttala sig i frågor som berör dem: 

 
Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna 
åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid 
barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 
mognad. (UNICEF, 2009, s.18) 

 

Det relationella perspektivet däremot öppnar för kommunikation och tillåter eleven 

att delta i beslutandet av lämpliga åtgärder. Människan betraktas ur ett relationellt 

perspektiv inte som ett objekt eller en isolerad varelse, utan förstås i relation till det 

aktuella sammanhanget. För att förtydliga detta med ett exempel kan man säga att i 

det punktuella perspektivet är en person dyslektiker, medan det relationella 

perspektivet föredrar att se det som att en person har dyslexi (von Wright, 2002).  

 De olika perspektiven skiljer sig på så sätt att det punktuella inte ser 

egenskaper som unika, utan som någonting som delas med många andra. Exempel på 

sådana egenskaper är landstillhörighet, genus eller skolsvårigheter. Vid beslut om 

vidtagande av åtgärder till en elev utifrån detta perspektiv skulle utgångspunkten 

vara den enskilda människan med sina icke unika egenskaper (von Wright, 2002).  

 Utgångspunkten i det relationella perspektivet grundar sig i Meads tankar om 

att vi genom relationer och interaktion kan skapa ett pedagogiskt möte där lärare och 

elev tillsammans kan diskutera det aktuella problemet och besluta vilka åtgärder som 

är lämpliga (von Wright, 2002). 

 

4.5 Ledarskapsteori 
Ledarskap i klassrummet handlar om att leda och organisera hela skolklasser. Det 

innebär att ledaren, i detta fall läraren, måste kunna hantera frågor om disciplin, ordning 

och elevomsorg. Han måste också kunna dela in elever i grupper samt individanpassa 

uppgifter och lärande. Lärarens ledarskap innefattar: planering, motivation, kontroll, 

gruppering och individualisering (Stensmo, 2000). 
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 Stensmo konstaterar också att lärare är olika. De har precis som andra individer 

olika erfarenheter, mål, personlighet, temperament, inställning till arbete med mera. Då 

lärarna är olika måste de också hitta olika sätt att leda och organisera 

klassrumsverksamheten på. De måste hitta det sätt som passar just dem bäst. Det finns 

många olika ledarstilar, eller lärarstilar, och de kan delas in på flera olika sätt (2000).  

 Den teori som används i denna uppsats har till största del sin grund i Kurt Lewins, 

Ronald Lippits och Ralph K. Whites ledarskapsteori. Deras experiment gick ut på att 

låta fyra grupper med pojkar möta olika ledare, vilka blivit tilldelade en roll; 

demokratisk, auktoritär eller låt-gå. Resultatet blev att ledarstilarna påverkade såväl 

gruppen som dess resultat på olika sätt. Alla utom en gillade den demokratiska ledaren 

bättre än den auktoritära. Anledningen till detta torde vara att denna pojkens far var 

millitärofficer. Den auktoritära ledaren var dock generellt mer omtyckt än låt-gå-ledaren 

(Lewin, Lippitt & White, 1939). Robert Thornberg menar också att den här modellen är 

användbar än idag, även om den har några år på nacken (2013).  
 

Trots att Lewins, Lippitts och Whites klassiska gruppexperiment ligger så 
långt tillbaka i tiden används fortfarande benämningen auktoritär, låt-gå 
(eller laissez-faire) och demokratisk i samband med ledarskap (se t.ex. 
Angelöw & Jonsson, 2000; Svedberg, 2003).  
    (Thornberg, 2013, s.96) 

 

Här nedan presenteras de tre olika ledarstilarna, vilka skiljer sig åt på flera plan.  

 
4.5.1 Den auktoritära ledaren 
Arne Maltén sammanfattar de tre, av Max Weber skapade, kategorierna av auktoritet. 

Den legala auktoriteten har sitt fäste i att personen har ett visst kunskapsområde och 

sitter på en formell position. Exempel på detta är en VD, förvaltningschef eller högt 

uppsatt militär. Den andra kategorin är traditionell auktoritet, vilken är ärvd eller till 

följd av tradition. Exempel på detta är envåldshärskare, läkare och präster. Den sista 

kategorin är karismatisk auktoritet, vilket hänger ihop med makthavarens 

personlighetsdrag och karisma. Exempel på detta är Martin Luther King, popartister och 

ledargestalter med stark utstrålning. Maltén menar att det i skolans värld är vanligast att 

den legala auktoriteten befäster lärarens makt. Om läraren därtill har en karismatisk 

personlighet ökar möjligheterna för framgång. Den karismatiska ledaren kan 

entusiasmera eleverna på kort sikt, men i längden kan det också förlama den enskildes 

initiativförmåga (Maltén, 2000).  

 Thornberg sammanfattar hur Lewin, Lippitt och White menar att den auktoritära 

ledarstilens typiska drag är. En auktoritär ledare styr sin grupp, fattar alla beslut själv 

och överlägger inte besluten med gruppens medlemmar. Besluten från ledaren ges till 

gruppen ett efter ett så att gruppen aldrig vet vad som kommer näst. Ledaren 

bestämmer, utöver vad varje individ ska göra, också vem vederbörande ska göra det 

med. Den auktoritära ledaren kritiserar och berömmer utan att för den delen komma allt 

för nära gruppen. Istället sker det genom ett opersonligt bemötande utan vänlighet eller 

fientlighet. Den auktoritära ledaren deltar heller inte i några aktiviteter, förutom då han 

demonstrerar för gruppen hur de ska göra en övning. Lewin, Lippitt och White kommer 

också fram till att de grupper som blir ledda av en auktoritär ledare arbetar mer effektivt 

än de grupper som leds av en demokratisk eller låt-gå-ledare. Dock blir kvaliteten på 

arbetet bäst när det leds av en demokratisk ledare. En annan negativ följd av auktoritärt 

ledarskap är att det kan fungera som en grogrund för mobbning då aggressivitet, kritik 

av kamrater och hierarki lätt uppstår inom grupperna (Thornberg, 2013 Se även Maltén 

2000; Lewin, Lippitt och White 1939). 
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4.5.2 Den demokratiska ledaren 
I den senaste läroplanen för grundskolan, Lgr11, står det att skolan ska sträva efter att 

”främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, 

kulturella och fysiska skolmiljön” (Skolverket, 2011). Vägen till detta ansvarstagande är 

mycket beroende av kvaliteten i det ledarskap som föräldrar, lärare och andra vuxna 

tillämpar och vilket samspel och ansvarstagande de själva visar upp i samspelet med 

ungdomarna. Juul och Jensen menar att erfarenhetsbaserad forskning visar att barn som 

växer upp med vuxna som intar en tydlig förebildlig ledarroll utvecklas på bästa sätt. 

Barn som däremot växer upp med vuxna som antingen inte tror på vikten av ledarskapet 

eller som missbrukar sin auktoritet slutar ofta i ett existentiellt eller socialt tomrum (Juul 

& Jensen, 2009). De skriver att relationen mellan vuxna och ungdomar historiskt sett 

har byggts upp kring kravet på att barn ska lära sig att respektera de vuxna och undvika 

ifrågasättande av olika slag. Detta ledde i verkligheten till att de unga utvecklade en 

ångestfull relation till de vuxna där de kände fruktan och rädsla. Sättet att skapa 

relationer mellan vuxna och unga har dock förändrats och bygger nu mera vanligtvis på 

respekt för de båda parternas personliga integritet (Juul & Jensen, 2009).  

 Det ledarskap, som enligt Juul och Jensen, skapar den bästa relationen till 

ungdomar bygger på demokrati och består av:  

 

1) Autenticitet: den vuxnes vilja att representera sina tankar, värderingar och 

känslor.  

2) Intresse: den vuxnes intresse för vem barnet är och hans intresse att se barnet 

och inte bara dess prestationer.  

3) Involvering: den vuxne tar barnets behov och viljor på allvar.  

4) Beslut: ledaren bör i sin roll som livserfaren vuxen fatta beslut, även sådana som 

kan medföra konflikter.  

5) Konflikt: konflikter är en nödvändighet för ungdomars skapande av inre balans 

och lust att fortsätta samarbeta (Juul & Jensen, 2009).  

 

Det demokratiska ledarskapet syftar till att skapa delaktighet och ansvarstagande bland 

eleverna. Ledaren fungerar som en coach som ”ger hjälp till självhjälp” och finns till 

hands när någon behöver hjälp eller råd. Han försöker aktivera eleverna och se till att 

gemensamma mål uppnås, men eleverna har själva det huvudsakliga ansvaret för sitt 

skolarbete. Eleverna ges också möjlighet att vara med och fatta viktiga beslut och 

komma med egna förslag om hur exempelvis uppgifter, ska genomföras och redovisas. 

För att eleverna ska känna sig bekväma med att ta ansvar och egna initiativ krävs det 

dock att läraren skapar trygghet och gemenskap i klassen (Lewin, Lippitt & White, 

1939; Svedberg, 2012; Maltén, 2000; Thornberg, 2013). Detta gör den demokratiska 

läraren genom att försöka bygga upp en vi-känsla mellan sig själv och eleverna, istället 

för att distansera sig från dem så som en auktoritär lärare skulle göra (Svedberg, 2012).  

 Thornberg beskriver hur man i det gruppexperiment av Lewin, Lippit och White 

som nämns i inledningen kom fram till att ett demokratiskt ledarskap lät elever utveckla 

en ledigare och mer sammarbetsvillig relation till sina lärare. Denna relation var 

gynnsam då det visade sig att eleverna började arbeta bättre även på egen hand, utan 

lärarens närvaro. Det förekom dessutom färre konflikter mellan eleverna i klassen och 

de kunde på ett bättre sätt genomföra sina grupprojekt med den demokratiska ledaren än 

med de två andra ledartyperna (Thornberg, 2013). 

 
4.5.3 Låt-gå-ledaren 
Låt-gå-ledaren beskrivs, av bland annat Maltén, som passiv och tillbakadragen. Denna 

typ av ledare håller sig gärna utanför, lämnar gruppen för sig själv och låter eleverna 
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göra vad de vill, när de vill och på det sätt som de själva vill. Vederbörande ger endast 

råd och instruktioner när han blir tillfrågad. Han ger heller ingen kritik, varken till 

grupper eller enskilda elever. Denna passiva ledarstil kan starkt uttryckt till och med 

sägas sakna själva ledarskapet (Maltén 2000; Lewin, Lippitt & White, 1939).  

 I Lewins, Lippitts och Whites gruppexperiment visade sig grupperna som 

arbetade under låt-gå-ledarskapet vara disorganiserade och ineffektiva.  

 Viktigt att påpeka är dock att tidigare sociala och kulturella skillnader kan spela 

en roll i förhållandet till ledaren. Olika individer kan således reagera olika på samma 

slags ledarskap (Thornberg, 2013).  
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras och analyseras vårt resultat med utgångspunkt i den tidigare 

presenterade teorin samt de genomförda intervjuerna. Kapitlet består av fyra delar och 

delarna är utformade efter teorierna och frågeställningarna. Den första frågeställningen 

besvaras under 5.1. Andra frågeställningen besvaras under 5.2 och den tredje och sista 

frågeställningen besvaras under 5.3 och 5.4.  

 

5.1 Förebyggande åtgärder 
Trygghetsskapande 

En vanlig anledning till att elever uppträder opassande och är stökiga tror Johanna är att 

de saknar uppmärksamhet och behöver bekräftelse. Därför, menar hon, är det viktigt att 

de får just det, och på rätt sätt. De bör få det i form av uppmuntran och förväntningar 

från lärare och inte i form av bekräftelse från klasskamrater vid uppvisande av 

opassande beteende. 

 
[…] att man som lärare och annan skolpersonal, att vi är jättenoga med att 
jobba med att försöka få eleverna att bli sedda, att varje elev måste få bli 
sedd. Att man får skapa en relation med dem som gör att man aldrig hamnar 
i det här extrema.(Johanna) 

 

Alla informanter talar också om vikten av trygghetsskapande i klassrummet. Trygghet 

kan skapas på olika sätt och de menar att struktur är en viktig del i processen. Elever blir 

trygga då de vet vad som ska hända under skoldagen. De behöver veta när något ska 

ske, hur det ska gå till, samt vad som kommer att krävas av dem.  

 
Innehåll, vad är det vi kommer beröra för saker? Och hur kommer vi jobba? 
Har man det tydligt och klart visuellt och tar sig tiden till att prata igenom det 
också så blir det rätt så bra på lektionen. (Emma) 

 

För många elever räcker det att lektionsinnehåll, mål, tidsramar och liknande står på 

tavlan eller samtalas om i klassrummet, medan andra elever kräver individuell 

handledning i form av samtal med mentor eller annan kontaktperson. Mötet mellan 

eleven och kontaktpersonen kan ske vid ett eller flera tillfällen i veckan och pågå under 

olika lång tid. Under mötena måste läraren och eleven bygga upp ett förtroende för att 

skapa en individuell kontakt. Eleven måste ha förtroende för läraren och läraren måste 

lita på att eleven kommer fixa de uppsatta målen.  

 
[…], jag möter elever först på morgonen, så går vi igenom dagen. Och 
någon annan elev som behöver sist på dagen för att gå igenom nästa dag, 
också blir man lugn också kommer man hit och så gör man bra ifrån sig. 
(Stefan) 

 

Andra sätt att skapa individuella kontakter på är genom SMS-kontakt, en metod som en 

av informanterna använder sig av. Han har en mobiltelefon där eleverna alltid kan nå 

honom om det händer något eller om de undrar något.  

 En annan informant talar om hur det första mötet i klassrumsdörren kan göra 

eleverna trygga.  

 
Jag hälsar välkommen i dörren. Då ser man rätt snabbt vilka som är i form 
och vilka som inte är det […]. De hinner säga ”Jag glömde läxan idag.”, om 
vi har ett läxförhör. ”Ja, men vad bra att du sa det. Då fixar vi det sen.”. Att 
man gör lite deal med en hel del av dem. (Emma) 
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Då eleverna får en chans att redan i dörren visa vilket humör de är på och tala om ifall 

de inte gjort läxan behöver de inte bli nervösa och oroliga över att senare bli utpekade 

inför sina klasskamrater.  

 Det framgår i intervjuerna också att samtliga informanter har ett inkluderande 

synsätt. De strävar efter att aldrig behöva slänga ut en elev, och om detta trots allt blir 

nödvändigt någon gång så är målet att få tillbaka eleven in i klassrummet. 
 

Målet ska ju vara och måste ju vara, hävdar jag, att få tillbaka eleven in och 
lyckas. […] Jag vet jättemånga tuffa killar som bara har betett sig dumt, så 
kommer man ut, så sitter de där också har de redan börjat gråta, för de vill ju 
inte misslyckas. De vill lyckas. (Stefan) 

 

Ordningsregler 

Flera av informanterna säger att det är viktigt att samspela med eleverna. Att slänga ut 

en massa tomma hot tror de inte på. Det måste finnas regler och om de inte följs så får 

det konsekvenser.  

 Alla informanter använder sig av ordningsregler, men i olika utsträckning. Vissa 

regler syftar till att skapa ordning i klassrummet och andra har som syfte att uppfostra. 

En informant tycker det är av högsta vikt att eleverna tar av sig jacka och keps innan de 

kommer in i klassrummet, medan en annan informant inte ser meningen med det. Hon 

hävdade istället att eleverna känner sig mer bekväma om de får ha keps på sig och 

därmed också presterar bättre. 

 
Jag ser inte att det skulle vara ett problem för mig att eleven har en keps på 
sig, för sitt lärande. Snarare att det kan hämma eleven att man sitter och 
tänker hela tiden på sitt hår då, för att hon var tvungen att ta av sig kepsen, 
eller så. (Maja) 

 

Vidare har informanterna också olika inställning till om mobilerna får användas i 

klassrummet. Emma har ”En härlig leopardfodrad låda där mobilerna får vila lite sött”. 

Hon samlar alltid in mobilerna i början av lektionen, och lämnar ut dem igen först efter 

lektionens slut om de inte behövs till skolarbetet. De andra informanterna låter eleverna 

behålla sina telefoner, men är beredda att ta dem om de skulle störa undervisningen eller 

elevernas arbete.  

 Två av skolorna där informanterna arbetar har ordningsregler som är förankrade i 

respektive elevråd. Detta innebär att eleverna själva har fått vara med och besluta om 

vilka regler som ska följas, och därför är det lättare att hänvisa till dem. Även de andra 

informanternas skolor har ordningsregler, men det framkommer inte om de arbetats 

fram i elevrådet.  

 

Analys 

Elevers stora behov av uppmärksamhet kan, som Berg förklarar, hänga ihop med den 

västerländska individualismen. Han menar att dagens människor har ett stort behov av 

att känna sig unika och självständiga. Alla vill synas och bekräftas (2010). Detta kan 

förklaras som en önskan om att få delta (von Wright, 2000). Johanna håller med om att 

en del elever behöver mer uppmärksamhet, och menar att de också bör få det, på rätt 

sätt. Hon försöker uppmuntra eleverna, se dem och bygga upp en relation med dem 

genom samtal. Genom att uppmuntra och berömma eleverna stärker hon deras 

självkänsla, vilket hindrar att stora beteendeproblem uppstår (Charles, 1984). 

Informanternas tankar stämmer överens med Charles, då de anser att hotelser i syfte att 

skapa ordning bör undvikas. Metoder så som hotelser och bestraffning bör endast 

användas då elever tappar självbehärskningen och i sådana fall ska syftet alltid vara att 
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förändra elevens beteende, och aldrig att lära honom ”en läxa”. Bakom bestraffningen är 

det också viktigt att lärarens välvilja alltid lyser igenom (1984). 

 Vikten av att känna trygghet i skolan är en annan sak som samtliga informanter på 

ett eller annat sätt kommer in på. Även Bear m.fl. betonar vikten av trygghet i skapandet 

av ett positivt arbetsklimat. De skriver att ett positivt arbetsklimat skapas då elever 

känner sig trygga samt känner uppskattning och lust inför skolan. De här två punkterna 

hänger ihop. Elever känner lust inför skolan först då de känner sig trygga (2011). Ett 

sätt att få eleverna att känna sig trygga i sin skolsituation är att alltid ha en klar struktur; 

tala om vad som kommer att hända, hur det ska gå till, samt vad som kommer att krävas 

av dem. Detta talar flera av informanterna om.    

 Hänsynsfulla relationer mellan lärare och elever anger Bear m.fl. som en annan 

viktig del i skapandet av ett positivt arbetsklimat (2011). Detta talar också informanten 

Stefan om. Han menar att det är viktigt att bygga upp förtroendefulla individuella 

relationer till eleverna. Eleverna måste lita på honom och han måste kunna lita på att 

eleverna fixar det de ska.  
 

5.2 Direkta åtgärder 
Samtala med eleverna 

Samtliga informanter har lyft fram samtalet som det viktigaste redskapet i skapandet av 

en fungerande klassrumsmiljö. Ett samtal kan se ut på olika sätt. Emma påpekar att 

samtalet bör vara en diskussion där både elev och lärare får lyfta fram sina tankar och 

åsikter. När det har hänt något är det viktigt att eleven får berätta med sina egna ord vad 

det är som har hänt och hur han vill lösa situationen. Det kan vara så att eleven inte 

förstått vad han gjort fel, förrän han själv får sätta ord på vad han gjort. Läraren måste 

också få eleven att förstå att det är hans beteende som inte accepteras, och inte han som 

person: ”… du stör de andra och det här beteendet är inte okej. Du är helt okej, men 

beteendet är inte okej.” (Emma). Då eleven trots allt väljer att inte försöka lösa 

situationen själv kan det bli nödvändigt att ringa hem till föräldrarna. Informanterna 

anser dock inte att det bara är elevens ansvar att lösa situationen, utan att de som lärare 

också måste vara villiga att förändra sig själva och sin undervisning för att kunna hjälpa 

eleven.  
 
Är det min undervisning som verkligen inte passar den här eleven? Alltså om 
den har klarat målen i matte strålande hela låg- och mellanstadiet, suttit som 
ett ljus, och sen på mattelektionen helt plötsligt börjar ”gå bananas”. Då 
måste jag börja fundera på: Vad är det som jag… Vad är det som inte 
passar den här eleven hos mig alltså? (Maria) 

 

Då läraren väljer att samtala är det dock viktigt att tänka på var och i vilken situation 

samtalet med eleven sker. Informanterna menar att läraren aldrig ska ta en diskussion 

inför klasskamraterna, då detta kan få eleven att ”tappa ansiktet” eller känna sig 

utpekad. En diskussion av detta slag ska alltid ske individuellt utanför klassrummet. 

Ibland kan diskussionen med fördel tas direkt under lektionen, men oftast passar det 

bättre att ta den efteråt så att både lärare och elev hinner lugna ner sig och fundera på 

vad de vill säga. Informanterna pekar också på vikten av att jobba långsiktigt med 

samtal.  
 

Så himla viktigt att man bryter mönstret med samtal. […] Att man jobbar 
långsiktigt. Jag tror att man måste ha ganska mycket tålamod i det här yrket. 
Man pratar en gång, sen är det jättebra nästa gång. Det kommer liksom 
gradvis som man får se att det funkar och sen så har man ju den 
erfarenheten till näsa gång. (Maja) 
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Maria föredrar att lösa situationen i klassrummet. Hon menar att om hon ber en elev att 

lämna klassrummet så missar han verkligen allt, och då kan hon inte förvänta sig att han 

ska läsa och förstå det de andra jobbat med i klassrummet. Istället försöker hon prata 

med eleven inne i klassrummet och ”dämpa” honom genom att lägga en hand på hans 

axlar och visa att hon finns där och tänker stå där tills han lugnat sig. 

 

Övriga åtgärder 

Då elever kommer sent till lektioner vidtar informanterna olika åtgärder. På Majas skola 

skrivs förseningar in i ett datorprogramprogram. I slutet av varje termin sammanställs 

frånvaron och i nian skrivs det in i betyget som ”ogiltig frånvaro”. Dessutom skickas ett 

SMS till föräldrarna där det står att eleven är sen eller inte är på lektionen.  

 Emma menar att det kan hända att en elev kommer försent, och att det inte är hela 

världen. Men om det handlar om upprepning eller ren nonchalans accepterar hon inte 

det. Då kan hon ge eleverna några minuters kvarsittning under en rast, för att markera 

att de minuterna är viktiga. Inställningen till kvarsittning var bland informanterna 

annars negativ. Då det handlar om beteendeproblem anser samtliga informanter att mer 

tid i skolan inte är någon lösning. Johanna menar att mer tid med en vuxen under 

ordinarie skoltid är det eleven skulle behöva. Samtliga är överens om att, då det däremot 

handlar om att en elev har svårt för sig i skolan eller ligger efter med uppgifter kan ett 

sätt vara att ”erbjuda” eleven mer tid i skolan, men eleven bör inte tvingas till att stanna 

kvar.  

 Skulle det vara så att elever har skolkat mycket eller av andra anledningar har hög 

frånvaro så bör skolan, enligt Maja, erbjuda de eleverna anpassat schema. Omplacering 

är en annan åtgärd som vidtagits på Majas skola när en elev inte fungerat i sitt ordinarie 

klassrum.  
 

[…] i våras så fick jag in en kille i klassen som… som inte kunde vara... alltså 
han och hans lärare… de kom inte… alltså det gick inte. Det var liksom bara 
krockar hela tiden, så han gjorde ju ingenting och då fick han börja i min 
klass istället, […] (Maja) 

 

En annan problematik som samtliga informanter diskuterar är störande föremål, framför 

allt mobiltelefoner. Emma samlar som tidigare nämnts in mobiltelefonerna redan innan 

lektionens start. De andra informanterna låter eleverna ha sina telefoner så länge de inte 

stör. Skulle de störa undervisningen så börjar informanterna med att be eleverna lägga 

undan dem. Funkar inte det så tar de in dem.  

 Vid tillfällen då en elev är stökig i klassrummet och inte lyssnar på tillsägelser 

skulle Stefan bjuda in elevens föräldrar till samtal. Han skulle också kunna nämna för 

eleven att föräldrarna är välkomna att vara med på lektionerna. Detta menar han brukar 

räcka för ”det är ju ingen elev som lever nu som vill ha sina föräldrar på lektionen”. Han 

hoppas dock att hans lektionsinnehåll ska vara tillräckligt inspirerande för att dämpa 

lusten att göra något annat.  

 Då eleverna sitter med datorskärmen uppe, hörlurar i öronen eller pratar med 

varandra och Emma vill få uppmärksamhet brukar hon ställa sig längst fram i 

klassrummet och i normal samtalston säga: ”visa mig att du lyssnar”. Skulle eleverna 

fortsätta prata och inte lyssna så upprepar hon: ”Visa mig att du lyssnar. […] Ja, men 

hur gör ni när ni visar att ni lyssnar?”. Så småningom brukar hon då få elevernas 

uppmärksamhet.  

 Flera av informanterna är överens om att det kan vara nödvändigt att be en stökig 

elev att lämna klassrummet. Detta bör dock inte ske med en utskällning, utan läraren 

kan helt enkelt komma överens med eleven om att han får gå ut och ta några minuters 

rast och sedan komma tillbaka. Ett annat sätt är att göra som Stefan; ge eleven ett 
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uppdrag. Be eleven gå iväg och ta några kopior. Då får han röra på sig, samtidigt som 

han får känna att han lyckas med något. Inga av informanterna anser att utkastning av 

elever löser några problem.  
 
Nu får man ju be dem gå ut om de inte sköter sig, så att man får en 
konsekvens av det hela. Att man måste sköta sig i klassrummet så att det 
ska funka för alla, annars får man gå ut en stund. (Maja) 

 

Analys 

Samtliga informanter menar, som tidigare nämnts, att samtalet är det viktigaste 

redskapet i ordningsskapandet. Emma lyfter fram hur viktigt det är att även eleverna får 

ge sin version av problem som uppstår och gör på så sätt eleverna delaktiga. Detta får 

hon medhåll om från Ogden som menar att en stor del i förebyggandet av störande 

beteende hos eleverna är just social färdighetsträning genom samtal (2003). Trost och 

Levin skriver att via delaktighet i samtal utvecklas inte bara elevens personlighet utan 

också hans umgängesförmåga och hans kännedom om andra människor (2010). Berg 

menar att det sociala trycket från samhället gör att eleverna söker uppmärksamhet i sin 

vilja att vara unika (2010). Ogden skriver att detta sökande efter bekräftelse kan leda till 

negativa beteenden där elever exempelvis inte klarar av att vänta på sin tur eller dela på 

uppmärksamhet (2003). Genom att låta eleverna medverka i diskussioner och 

beslutsfattande kan läraren enligt von Wright via interaktion tillfredsställa elevernas 

behov av att bli sedda. Det är också i samband med den sociala interaktion som vi 

utvecklar vår identitet (2000). Berg menar att det därför är viktigt att individen får möta 

olika typer av människor med olika värderingar, men också att det finns någon 

förebildlig vuxen som kan ge trygghet så att eleven får en stabil personlighetsutveckling 

(2010).  

 Flera av informanterna anser det ibland nödvändigt att visa ut en elev från 

klassrummet om det inte hjälper att prata med eleven. Charles skriver att detta kan vara 

ett legitimt handlande efter att exempelvis ha försökt be eleven dämpa sig eller tagit 

ifrån honom störande föremål (1984).   

   Informanterna menar att det inte bara är upp till eleverna att ändra sig utan att 

även de måste vara villiga att ändra sitt beteende för att skapa en bra situation i 

klassrummet. Charles skriver att det första en lärare bör göra, då en elev stör ordning, är 

att rannsaka sig själv och undervisningen. Är kanske uppgiften för svår eller behöver 

eleven kanske gå en runda för att sträcka på benen (1984)?  

 Samtliga informanter talar också om hur viktigt det är att aldrig låta en elev ”tappa 

ansiktet” inför klassen. Därför ska alla samtal av känslig karaktär hållas enskilt. Charles 

skriver om Redl och Wattenberg-modellens olika roller i en klassrumssituation. Eleven 

som stör ordningen kallas här för clownen och eleven som tar denna roll gör ofta det, 

menar Charles, för att dölja sin underlägsenhet och dåliga självkänsla. Vad clownen 

dock egentligen behöver är uppmärksamhet, vilket våra informanter ger genom enskilda 

samtal som sker utanför klassrummet. Detta gör de för att inte riskera att öka på den 

dåliga självkänslan inför de andra eleverna (1984). 

 

5.3 Informanternas perspektivseende  
Samtliga informanter anser det viktigt att se eleven i sitt sociala sammanhang. De menar 

att vissa har problem hemma, andra har kompisproblem och somliga befinner sig i 

andra svårigheter, och det kan handla om såväl tillfälliga som långvariga problem. 

Eleverna kan ha utsatts för någonting på vägen till skolan. De kan ha bråkat med 

föräldrarna, missat bussen eller något annat som får dem att känna sig illa till mods när 

de kommer till skolan. En del elever vill dölja att de mår dåligt och tar på sig en 

”mask”, går in i en annan roll och låtsas att allt är bra. Vissa döljer också att de mår 
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dåligt genom att aggressivt utåtagera eller söka uppmärksamhet genom att vara stökiga 

och högljudda.  

 Informanterna är överens om att extra hänsyn självklart måste tas till elever som 

mår dåligt. 
 
Det är klart att jag hanterar honom, om han behöver det, med lite varsamhet, 
eftersom jag förstår att han har det tufft. (Johanna) 
 
Alltså någonstans finns det ju en grund till varför man gör misstag, eller 
begår någonting fel. Det kan ju ha hänt någonting på skolgården, eller på 
vägen hit som jag inte känner till. (Stefan) 

 

Samtidigt som informanterna menar att lärarna bör ha förståelse för varför eleverna 

beter sig så som de gör ser de det som självklart att de ska markera felaktiga beteenden 

som inte accepteras.  
 
[…] sen så får man ju prata med eleverna om varför man har sagt till liksom. 
Speciellt om det är någon som är utsatt på något sätt, så att man liksom… 
”Jag förstår det, men det är inte okej här inne”. (Maja) 

 

Flera av informanterna betonar vikten av att eleverna får ta eget ansvar genom att vara 

med och försöka lösa sina egna situationer. Det är också viktigt att läraren inte handlar 

utifrån tidigare erfarenheter av liknande situationer, utan att han ser eleven och dennes 

situation som unik.  
 

Vad kan jag göra för att det ska bli bättre för dig? Det funkar inte för mig och 
det funkar inte för klassen att du ska bete dig så här, men vad skulle du 
behöva för att du ska få lugn och ro? Vad skulle liksom vara det optimala för 
att du skulle kunna koncentrera dig i klassrummet? (Maria)  

 

Analys 

Av våra intervjuer framgår det att samtliga informanter har en elevsyn utifrån ett 

relationellt perspektiv. De anser att eleverna bör få vara med och samtala om saker som 

berör dem, och vill i så hög grad som möjligt involvera eleverna. Hade de utgått från ett 

punktuellt perspektiv hade de sett eleverna mer som ”objekt” och de hade själva tagit 

beslut om saker och ting, utan hänsyn till elevernas åsikter. Enligt von Wright gör 

informanterna rätt i att inta det relationella perspektivet då hon menar att arbete utifrån 

ett punktuellt perspektiv i skolan bör ifrågasättas (2002). Som tidigare nämnts är 

informanternas främsta redskap för ordningsskapande i klassrummet samtalet. Utifrån 

det relationella perspektivet ska både läraren och eleven få delge sina åsikter i ett 

samtal, medan en lärare som utgår från det punktuella perspektivet vidtar åtgärder utan 

att eleven får vara delaktig (von Wright, 2002).  

 Det är också viktigt att läraren ser eleverna i sitt sociala sammanhang då han vill 

bryta gamla rollmönster. Vikten av att bryta rollmönster talar Maja om. Hon menar att 

ingen ska behöva vara klassens clown. Alla måste få en chans att börja om. Roller, 

menar Charles, intar ofta elever som av olika anledningar mår dåligt och därför är det 

viktigt att känna till deras sociala bakgrund och sammanhang för att kunna hjälpa dem 

(1984). Läraren måste kunna se när en elev mår dåligt och därför tar på sig sin ”mask” 

och går upp på ”scenen”, som Goffman uttrycker det (2013). 

 

5.4 Ledarstilar 
Hur informanterna är som ledare i klassrummet har till viss del beskrivits i resultatdelar 

här ovan. Där har det betonats att eleverna bör få ta eget ansvar och att läraren ska se 
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varje elev som en unik individ med individuella behov. Fler exempel kommer att ges i 

denna del. 

 I en intervju berättar en informant om hur hon hanterar en elev som uppträder 

stökigt i klassrummet genom att samtala med honom utanför.  
 
Vad hände egentligen? Att den personen sätter ord på vad som har hänt. 
Jag ska inte komma och säga att du gjorde si och så och så och så, utan 
berätta för mig. Vad var det som hände i klassrummet? Tror du att du fixar 
att gå in som en elev i klassrummet och göra din uppgift, eller måste vi hitta 
en annan lösning till dig? (Emma) 
 

Detta citat är ett exempel på det demokratiska ledarskapet som syftar till att skapa 

delaktighet och ansvarstagande bland eleverna, som bland annat Lewin, Lippitt och 

White skriver om (1939). Även Juul och Jensen menar att den vuxne måste ta barnets 

behov och villkor på allvar (2009). Då eleven får chans att delta i diskussionen om hur 

situationen ska lösas får han enligt den symboliska interaktionismen också chansen att 

utvecklas som individ (Berg, 2010).  

 Som demokratisk lärare handlar det inte bara om att låta eleverna vara med och 

bestämma. Det kan också handla om att, i rollen som vuxen, kunna ta egna beslut så 

länge det är för klassens bästa, även om det leder till konflikter (Juul & Jensen, 2009). 
 
Har resten av gruppen arbetsro, då finns det ju ingen anledning till att den 
här eleven fortsätter att bete sig dumt. Då får vi ju ta ut den och prata och ge 
ett nytt försök. Ska vi testa det här igen?(Stefan) 

 

För att minska risken för konflikter kan den demokratiska läraren jobba med att bygga 

upp en vi-känsla mellan sig själv och eleverna. Denna vi-känsla bidrar också till 

trygghet och gemenskap i klassen (Lewin, Lippitt & White, 1939; Svedberg, 2012). En 

av informanterna som poängterar vikten av detta är Johanna. Hon tycker att denna 

relation bör skapas redan från början när läraren träffar eleverna i sjuan. 
 
Alltså att det handlar om att vi har en gemensam arbetssituation, att vi måste 
respektera varandra och försöka hitta någon balans i hur vi ska vara mot 
varandra för att det inte ska krocka. (Johanna) 

 

Stefan skapar en god klassrumgemenskap genom att tala med eleverna om 

inlärningsstilar och hur de lär sig bäst. 
 
Alltså någonstans måste vi ju börja med i läsåren eller i klasserna att komma 
överens. Hur vill du ha det? Hur känner du att…? Vi pratar om 
inlärningsstilar och så där. När lär vi oss bäst? Jo, vi lyckas bäst 
tillsammans, men vi måste ju också få lyckas individuellt i ett klassrum för 26 
personer, för vi ska vara här tillsammans. (Stefan)  

 

Analys  

Samtliga informanter kan sägas vara demokratiska ledare. Ingen av dem uppvisade 

tankar eller värderingar som kan kopplas till varken den auktoritära ledarstilen eller låt-

gå-ledarstilen. Samtliga var noga med att eleverna skulle få delta i beslutsfattande och 

komma med egna åsikter och idéer. En auktoritär lärare skulle inte bry sig om vad 

eleverna tycker utan fatta alla beslut själv. Han skulle heller inte bemöda sig att bygga 

upp relationer till eleverna utan bemöta alla likgiltigt. Till skillnad från en låt-gå-ledare 

visar informanterna också stort intresse och engagemang för allt som gäller deras elever, 

medan en låt-gå-ledare skulle hålla sig utanför gruppen, låta eleverna sköta sig själva 

och endast svara på frågor vid tilltal (Thornberg, 2013; Lewin, Lippitt & White, 1939; 

Maltén, 2000).  
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6 Diskussion 
I detta avslutande kapitel diskuteras resultatet, metoden, de pedagogiska 

konsekvenserna av studien samt tips på vidare forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion 
I inledningen står det att ”Ingenstans är det stökigare i klassrummen än i Sverige” 

(Dagens nyheter, 2006) och att ”[...] Sverige måste bli kvitt sin rädsla för hårdare 

disciplin” (Expressen, 2012-07-16). Efter att ha intervjuat samtliga av våra informanter 

kan vi konstatera att de inte instämmer i denna kritik. Den vinjett vi konstruerat och 

som informanterna fått ta del av skulle spegla ett vanligt förekommande problem. Av de 

intervjuer vi gjort framgår det att informanterna inte ser problematiken i vinjetten som 

vanlig. Då vi försöker mäta validiteten i denna slutsats måste vi dock beakta två 

omständigheter som kan ha påverkat utfallet. Förstelärare är en ny karriärtjänst och 

lärare som fått den här tjänsten kan fortfarande vara osäkra i sin roll och vill möjligtvis 

därför försköna bilden av sina klassrum för att upprätthålla sin roll som ”en bra 

förstelärare”, istället för att erkänna sina brister. En annan anledning till att 

informanterna inte säger sig uppleva vinjettsituationen ofta kan också bero på att de är 

förstelärare, och att de på grund av att de är just extra yrkesskickliga lyckas förebygga 

elevers opassande beteende redan innan det leder till ”stökiga” klassrum.  

 Att lösningen på problem med stökiga klassrum skulle vara hårdare disciplin är 

heller inget våra informanter håller med om. Av intervjuerna framgår att förstelärarna 

förespråkar samtal och olika metoder för trygghetsskapande istället för de åtgärder som 

tillåts av skollagen (SFS 2010:800). De är dock medvetna om att samtal inte alltid 

fungerar som kortsiktiga lösningar. Ibland måste läraren likväl visa ut en stökig elev för 

att skapa studiero och trygghet för resten av klassen. De gånger läraren utvisar en elev 

menar informanterna att han bör se det som ett misslyckande och något att lära av. 

Läraren bör inte bara vara kritisk mot den utvisade eleven, utan också mot sig själv. Han 

bör fråga sig själv vad han kunde gjort annorlunda för att lösa situationen på ett bättre 

sätt, eller till och med undvika att hamna i den. Läraren måste i varje situation dessutom 

överväga om ett direkt samtal kan lösa situationen, eller om samtalet likväl kan vänta 

till senare. Då läraren väljer att samtala med den stökige eleven direkt menar vi att han 

måste vara medveten om att han lämnar resterande elever i klassen utan lärare. Att 

läraren tvingas välja vilka elever han ska finnas till för blir då till något av ett etiskt 

dilemma. 

 En sak som överraskat oss positivt är att samtliga informanter haft mycket bra koll 

på vad det står i lagen och vad de enligt den har för befogenheter i klassrummet. Ingen 

av informanterna ansåg sig heller vara i behov av befogenheter utöver de som redan 

finns. Anledningen till att många lärare gått från att vara auktoritära som förr till 

demokratiska, som exempelvis våra informanter, tror vi hänger ihop med den 

västerländska individualismen. Skolan strävar efter att skapa fritänkande, kritiska och 

ansvarstagande individer och därför menar vi att läraren måste uppmuntra till ett sådant 

beteende. Om läraren har ett för strängt och auktoritärt förhållningssätt till eleverna kan 

det hämma deras kritiska tänkande, kreativitet och lust att ta ansvar.  

 En annan sak vi ser som intressant och värd att diskutera då vi ser tillbaka på 

intervjuerna är hur vinjetten användes. Efter att ha transkriberat samtliga intervjuer 

kunde vi konstatera att våra informanter inte kopplade tillbaka direkt till vinjetten och 

Max i sina resonemang. Istället tänkte de sig in i liknande situationer som de själva 

befunnit sig i och försökte hitta ”Max-elever” som de själva haft. Detta tydliggörs också 

i resultatet. Ett exempel på detta är då Maja kopplar till en elev som hon hade förra 

terminen: ”I våras hade jag en kille […]”. Att informanterna inte kopplade tillbaka 

direkt till vinjetten kan ha flera olika anledningar. Det skulle kunna bero på att de inte 
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upplevde vinjetten som trovärdig eller inte tyckte att den var tillräckligt utförligt 

beskriven för att de skulle få en bra bakgrund och bild av Max och 

klassrumssituationen. Det skulle också kunna bero på att de har eller har haft elever som 

påminner dem om Max och därför väljer att återberätta hur de agerat i de situationerna. 

Detta kan ses som positivt då det är vanligt att kritiker ifrågasätter om informanternas 

bedömningar och handlingar med utgångspunkt i vinjetten kan likställas med ett faktiskt 

handlande. Då de hänvisar till egna upplevelser beskriver de istället ett faktiskt 

handlande, vilket anses vara mer trovärdigt.  

 

6.2 Metoddiskussion 
En av flera fördelar med vinjettmetoden har varit att den fungerat som inspiration för 

våra informanter. Den har också varit en bra inledning till de efterföljande frågorna då 

situationen i vinjetten väckte många tankar hos informanterna. Även de frågor som 

uppkom hos intervjupersonerna ledde till givande diskussioner. Vinjetten bidrog också 

till att skapa ett naturligt, avslappnat samtal mellan oss och informanterna. Vanliga 

intervjuer kan, anser vi, ofta upplevas som utfrågning i förhörsform där intervjuaren är 

överlägsen och informanten försöker tillfredsställa intervjuaren genom att svara ”rätt” 

på frågorna. Den intervju som följer upp en vinjett tror vi ger fler spontana och ärliga 

svar. Ytterligare en stor fördel med vinjettmetoden har varit att vi fått reaktioner på en 

situation som har varit densamma för alla informanter. Att situationen är fiktiv kan dock 

ses som en nackdel. Trots att vi hade läst invändningar mot metoden som sa att det finns 

en risk att informanterna inte upplever vinjettsituationen som realistisk lyckades vi inte 

kringgå denna svårighet. Vi försökte skapa en situation som vi trodde att alla 

informanter skulle ha upplevt i verkligheten, men ändå var det en av informanterna som 

inte kunde relatera till den. Detta gjorde trots allt inte så mycket då denna informant 

kunde associera till liknande situationer och diskutera utifrån sina erfarenheter av dessa.  

 Informanterna klargjorde också att de hade velat ha mer bakgrundsfakta och 

information om hur Max situation hade sett ut tidigare. De menade att de kanske kunde 

förhindrat denna klassrumsproblematik som uppstått genom att jobba förebyggande i ett 

tidigt stadie. Att inte berätta mer om Max och de omständigheter hann befann sig i var 

från vår sida dock ett medvetet val, då vi ville lämna så stort utrymme för tolkning och 

lösningsförslag som möjligt. Detta gjorde att informanterna fick tänka sig in i olika 

lösningsförslag efter att ha förklarat hur de föreställde sig hans bakgrund. Detta gav oss 

fler intressanta lösningar.  
 Då vi valde metod tog vi hänsyn till frågeställningarna. Medvetna om 

vinjettmetodens begränsningar ansåg vi ändå att dess möjligheter att ge oss svar på våra 

frågeställningar var stora. Andra metoder tror vi inte hade gett ett bättre resultat. Det 

som kunde gjorts för att höja kvalitéten på arbetet hade varit att öka omfattningen av 

intervjuerna. En annan sak som kunde gjorts för att stärka tillförlitligheten kunde varit 

att utföra klassrumsobservationer. Det är dock inte säkert att de hade speglat ”vanliga” 

klassrumssituationer. Då en främmande person befinner sig i klassrummet skulle 

eleverna troligtvis uppträda med större försiktighet.  

 

6.3 Pedagogiska konsekvenser och vidare forskning 
Under skrivadets gång har vi framför allt lärt oss mycket om hur ordning kan skapas i 

klassrummet, men vi har också fått många nyttiga tips gällande andra saker. Tipsen vi 

har fått har varit konkreta och de kommer bli användbara då vi börjar arbeta.  

 Med denna studie hoppas vi kunna hjälpa andra lärare som behöver tips på vad 

som kan göras för att förebygga icke önskvärda beteenden i klassrummet. Vi vill också 

dela med oss av våra informanters konkreta tips på hur lärare kan jobba med störande 

elever både ur ett långsiktigt och ur ett kortsiktigt perspektiv.   



  
 

33 

 Det skulle vara intressant att se vilka resultat en kvantitativ studie, i exempelvis 

enkätform, hade gett. I vilken grad är vårt resultat representativt för hur förstelärare 

tänker och agerar i situationer liknande den i vår vinjett? Detta skulle kunna vara ett 

förslag till vidare forskning. 
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Bilaga 
Vinjetten 

 
Max i klass 8b är klassens clown. Han hörs och syns jämt och lägger mer fokus på att få 

uppmärksamhet av alla runt omkring honom än att göra sina uppgifter i skolan. Till 

sättet är Max ganska kaxig och han kämpar ständigt för att upprätthålla sin tuffa attityd. 

De andra eleverna ger sken av att se upp till Max, men under individuella samtal 

kommer det fram att de flesta tycker att han är väldigt störig.  

 

Lärare, rektor och annan skolpersonal känner till att Max har det svårt hemma. Hans 

mamma dog när han var fem år gammal och pappan dricker en del och sörjer 

fortfarande sin fru. Skolan har kontaktat Max pappa för att få hans stöd, men han orkar 

inte engagera sig i sin sons skolgång.  

 

En mattelektion när eleverna har självständigt arbete är Max och tre andra killar väldigt 

stökiga. De pratar högt, kastar lappar och sitter med mobiltelefonerna framme. Läraren 

har tillrättavisat eleverna upprepade gånger, men det har inte hjälpt. De dagar då Max 

inte är i skolan är det alltid lugnare i klassen. 

 

 

Beskriv hur du ser situationen! 

 

1. Vad skulle du göra för att skapa ordning och arbetsro i den här situationen? 

2. Om din första (kortsiktiga) åtgärd inte fungerar. Vad skulle du göra då? 

3. Påverkar Max bakgrund och hemförhållanden sättet du agerar på?  

4. Lagen säger att du får ex. kasta ut en elev/ge kvarsittning. Vad tycker du om 

detta? Vad krävs för att du ska göra det? Är lagen/styrdokumenten 

”tillräckliga”? Bör något läggas till? 

 

 


