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Sammanfattning 

 
I den här uppsatsen undersöker författaren lärares syn på ordning i klassrummet. Under 

sökningsmetoden är kvalitativ och empirin har samlats in genom intervjuer av lärare. 

Analysen är strukturerad enligt ett frågebatteri och frågorna lyder enligt följande; vad är 

ordning respektive oordning i klassrummet; varför ska ordning råda i klassrummet; hur 

uppnås och upprätthålls ordning i klassrummet. Parallellt med detta är syftet med 

undersökningen att försöka finna svar på om det finns skillnader mellan lärares resonemang 

utifrån skolornas elevunderlag, antal år i yrket och om det finns skillnader i synsätt beroende 

på om lärarna är födda, uppvuxna och utbildade i Sverige eller i ett annat land.  

 

Resultaten visar att lärarna inte har en entydig bild av ordning. I undersökningen framkommer 

emellertid att ordning för lärare likställs med ett gott studieklimat. Det visar sig också att det 

är betydligt lättare för lärare att definiera ordning utifrån störande beteenden hos elever. 

Vidare tyder resultaten på att lärare anser att ordning är viktigt i första hand för elevernas 

skull. I stort sett alla lärare pekar på att ordning är nödvändigt för att uppnå en god 

inlärningssituation och för att lära elever att visa varandra respekt samt att skapa en trevlig 

och trygg miljö. Flera lärare pekar på att lärarens beteende också har inflytande på ordningen i 

så motto att det är viktigt att föregå med gott exempel. De strategier lärarna prioriterar för att 

uppnå och upprätthålla ordning i klassrummet består av att föra dialog och samtal med 

eleverna; använda avvärjande åtgärder; egen planering och förberedelse och ordningsregler. 

 

Resultaten visar att det finns skillnader i lärarnas resonemang utifrån de tre variablerna 

elevunderlag, antal år i yrket och hemland. Beträffande den första variabeln visar det sig att 

skolor som har ett heterogent elevunderlag ofta innebär att lärarna har en striktare och 

tydligare syn på ordning. Är elevunderlaget homogent har lärarna i regel en mildare 

inställning. De lärare som arbetat många år i yrket, i synnerhet de som arbetar på 

grundskolans senare år, fokuserar mer på hur de vill att elever ska uppträda och signalerar att 

ordning handlar om att uppfostra elever. Beträffande den sista variabeln finns tecken som 

tyder på att lärarens kulturella tillhörighet påverkar lärarnas syn på ordning. Resultatet ska 

dock tolkas med stor försiktighet.  

 

Nyckelord: ordning, disciplin, inlärning, fostran, respekt och dialog.   
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1. Inledning och bakgrund 

Från tiden i grundskolan minns jag lektioner där det var fullkomligt tyst, så pass tyst att det 

gick att höra ventilationssystemets sus. Varje vecka hade en elev ansvaret för att skor stod på 

plats och jackor hängde i ordning. Om arbetet inte utfördes korrekt, det vill säga då min lärare 

inte ansåg att uppgiften inte var fullbordad, var det bara att springa ut i korridoren på nytt för 

att avsluta arbetet. Min mor har berättat att hon vid samtal med personal under min tid på 

�lekis� fick höra att jag hade svårt att sitta still och lyssna på vad lärarna sa vid genomgångar. 

Trots att jag till synes var okoncentrerad kunde jag noggrant återge vad läraren sagt. Detta 

förvånade både läraren och min mor, eftersom jag hade hoppat upp och ner på stolen och 

sprattlat med benen när läraren talade.  

 

Under min värnplikt på K4 i Arvidsjaur, brukade en av plutonens fänrikar ropa �ordning, 

reda, drill och disciplin� på uppställningarna. Han drog sin inte för att beordra oss stoppa in 

första förband i munnen på oss själva för att vi skulle hålla tyst. När vi hade genomfört större 

övningar i fält skulle den personliga utrustningen alltid visiteras i korridoren utanför 

logementen. Vi värnpliktiga lade upp vår utrustning på ett exakt likformigt sätt på golvet. 

Sedan drogs ett långt snöre fram för att säkerställa att utrustning låg på en rät linje.  

 

Dessa beskrivningar från min barndom och värnplikt härstammar ur en syn som inte hör 

hemma i dagens målstyrningstänkande, utan de tillhör en förgången tid där regelstyrning var 

den gängse modellen för hur uppgifter inom privat näringsliv och offentlig verksamhet skulle 

organiseras och lösas. Innan andra världskriget och årtiondena efter kriget skulle elever 

utbildas och uppfostras för ett arbetsliv i jordbruket eller vid det löpande bandet. Denna syn 

på hur skolan och annan offentlig verksamhet började på 1960-talet att vittra sönder och 

ersattes successivt av ett nytt synsätt, som kom att vinna sitt fotfäste på 1990-talet. Detta 

skedde som en följd av att industrisamhället ersattes av kunskapssamhället och skolan började 

gå från faktainlärning i riktning mot problembaserat lärande.1   

 

I en tid som präglas av en skakig världsekonomi och en rörlig och flexibel arbetsmarknad 

ställs nya krav på elevernas lärande. Skolan har därmed ställts inför nya och stora utmaningar 

och lärare har fått en ny roll som handledare för elevers lärande och samarbete. Läraren ska 

idag kunna växla mellan lärarledd undervisning och elevaktiva och utforskande arbetssätt. 

                                                
1 Egidius, Henry, Problembaserat lärande- en introduktion för lärare och lärande, s.22-26 
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Detta kräver på samma gång att eleverna lär sig att ta ansvar för sitt lärande och kan dra nytta 

av sina erfarenheter. Undervisningen är i mindre grad lärarcentrerad idag och det innebär på 

samma gång att lärarens kontrollfunktion har förändrats, eftersom elevers lärande i dag 

bygger på initiativtagande och eget ansvar.2 

 

Parallellt med detta pågår idag en livlig debatt om ordning i skolan. På de ledande 

tidningarnas debattsidor behandlas hur situationen i skolan ser ut och ofta återkommer 

debattörer till att elever inte upplever att de får arbetsro. Vidare pekar debattörer på att lärare 

inte vet hur de ska itu med våld och bråk i skolan. Även bland politiker höjs röster för att 

arbetsro ska råda för att ta hänsyn till de svagaste eleverna och för att få till stånd en effektiv 

inlärning. Ofta rör inläggen frågor om våld och mobbning, trygg arbetsmiljö och respekt. 

Skolan står ständigt i fokus i den allmänna debatten, lärarutbildningar döms ut och stor 

uppmärksamhet på högskolor läggs på vad lärare ska göra men inte hur, säger debattörer. De 

argaste kritikerna finns inom de fackliga organisationerna, som vid flera tillfällen under året 

har kommit med alarmerande rapporter om att blivande lärare inte utrustas med 

ändamålsenliga kunskaper ibland annat ledarskap och betygssättning.  

 

Min målsättning är att arbeta som lärare och jag vill få klarhet i några av de frågor om 

ledarskap i klassrummet som har aktualiserats under utbildningen. Vilka förutsättningar krävs 

för att läraren ska lyckas med sitt uppdrag? Det är min fasta övertygelse att lärare måste 

använda ett tydligt ledarskap, men frågan är hur det ska manifesteras. Jag har under den tid 

jag arbetat och praktiserat som lärare insett att det i hög utsträckning handlar om hur arbetet i 

klassrummet leds och organiseras. I detta sammanhang intar begreppet ordning en central 

ställning.  

 

1.1 Ledarskap och ordning 

I denna undersökning har jag valt att anta att lärare utgår från att eleverna drivs av ett behov 

av att förverkliga sig själva. Men vid sidan av detta synsätt löper en föreställning om den 

komplicerade människan. Jag ska nedan förklara vad jag menar med dessa två synsätt och hur 

de förhåller sig till varandra. 

 

                                                
2 Ellmin, Roger, Ledarskap ända in i klassrummet, s.24-25 
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Enligt föreställningen om den självförverkligande människan ska lärare sträva efter att elever 

så ofta som möjligt får uppleva social och intellektuell utveckling. Eleven ska få känna att de 

gör framsteg och att de blir bekräftade för dessa. Lärarens uppgift är att stödja och stimulera 

elevers initiativförmåga, fördjupa deras självkännedom och självtillit. För att uppnå detta ska 

läraren bygga upp en verksamhet som ser till att eleverna får känna medbestämmande, att 

eleverna kan se ett samband mellan sitt handlande och den uppgift som ska lösas i 

klassrummet, att eleverna får utnyttja sina kunskaper och färdigheter, att de uppmuntras till 

självbestämmande, egen planering och eget tänkande. 3 

 

Föreställningen om den komplicerade människan bygger vidare på det ovan förda 

resonemanget, men förutsätter att ledarskapet i klassrummet ska vara situationsanpassat. 

Enligt Arne Maltén innebär detta att behov och motiv förändras och att en ständig interaktion 

mellan individens och organisationens behov pågår. För en lärare som undervisar olika klasser 

i samma ämne kan det innebära att läraren behöver arbeta på olika sätt i klasserna med tanke 

på gruppdynamik och kunskapsnivå. En del klasser får stort medinflytande, medan andra 

klasser hålls tämligen kort av läraren, eftersom graden av oro och oordning skulle bli för stor 

annars.4 

 

I denna uppsats har jag valt att redogöra för aktuell forskning med utgångspunkt från bland 

annat Christer Stensmo, som docent i pedagogik och legitimerad psykolog. I boken Ledarskap 

i klassrummet refererar han till en trad forskare och försöker definiera begreppet ordning i 

klassrummet. I amerikansk och brittisk forskning har ordning i klassrummet benämningen 

classroom management eller CM, som det även kallas. Jag bedömer att boken är högst 

relevant för min undersökning. Stensmo utgår från en rad olika auktoriteter inom 

skolforskningen, som är internationellt uppmärksammad. Dessvärre har jag inte fått tag på de 

originalverk, som Stensmo refererar till och har därför måst stanna vid Stensmos tolkningar. 

Bland annat refererar han till den brittiske pedagogikforskaren Walter Doyle, som utgår från 

att ledarskap i klassrummet i grunden är en process som rör problem med ordning i 

klassrummet snarare än elevers uppförande eller engagemang. Det är därmed inte störande 

beteenden hos elever och dylikt som bör stå i fokus för läraren när denne strävar efter att 

åstadkomma en gynnsam pedagogisk miljö. För att uppnå ett fungerande arbete i klassrummet 

                                                
3 Maltén, Arne, Det pedagogiska ledarskapet, s.29 
4 Ibidem, s.36 
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ska läraren istället mejsla fram rutiner vars syfte är att upprätthålla ordningen istället för att 

disciplinera elever.5 

 

Ordning i klassrummet kan emellertid inte definieras utifrån ett tillstånd som gäller för alla 

sorters arbete i klassrummet. Läraren måste ta hänsyn till en rad olika faktorer och vara 

försiktig i arbetet med att upprätthålla ordningen i klassrummet. Beroende på situation har 

olika händelser olika konsekvens vid olika undervisningstillfällen. Detta får till följd att 

ordning inte kan upprätthållas en gång för alla och sedan kan antas vara intakt. Istället måste 

den ständigt följas upp och upprätthållas och är på så sätt en ständigt pågående process. Det är 

läraren som leder denna process. Detta ledarskap är framgångsrikt om läraren kan förstå vad 

som händer i ett klassrum vid olika tillfällen och om läraren är utrustad med de färdigheter 

som krävs för att styra arbetet i klassrummet. Därför bör en lärare veta hur denne ska agera 

vid tillfällen när situationen i klassrummet påverkas av misstag, intrång och oförutsedda 

händelser.6 

  

1.2 Inlärning och fostran 

I den litteratur jag vänt mig till anges två skäl till att ordning i klassrummet är nödvändig. En 

av de böcker som till stor del bygger mina utgångspunkter på är Ordning och reda i klassen 

av den amerikanska pedagogikprofessorn C M Charles. Han för ett tydligt och klart 

resonemang vad ordning i klassrummet är och är därmed användbart för min undersökning. 

Charles pekar på att ordning för det första ger elever möjligheten att fokusera på uppgiften, 

det vill säga att lärandemiljön är gynnsam. För lärare är det därför avgörande att organisera ett 

fungerande klassrumsklimat om eleverna ska vara mottagliga för kunskapen. En lärare kan 

vara en skicklig pedagog, men om inte denne har strategier för hur ordning ska uppnås och 

upprätthållas går undervisningen om intet och kaos utbryter.7 Det andra skälet som behandlas 

i litteraturen är social fostran. Klassrumstillvaron kan betraktas som en social träning inför 

vuxenlivet. Bland annat ska elever lära sig att sitta still, vänta på sin tur, räcka upp handen, 

låta klasskamrater tala till punkt.8 

 

Andra författare anser att social fostran är ett uttryck för maktutövning, där det rådande 

samhällssystemet reproduceras genom skolan och internaliseras hos eleverna. Sociologen 
                                                
5 Stensmo, Christer, Ledarskap i klassrummet, s.8 
6 Ibidem, s.9 
7 Charles, C M, Ordning och reda i klassen, s.22 
8 Stensmo, Christer, Ledarskap i klassrummet, s.9 
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Anders Persson driver tesen att skolans uppgift är att fostra eleven till en socialt fungerande 

varelse och går så långt som att påstå att skolans syfte är att utöva makt för sakens skull. 

Eleven formas för ett liv enligt de värderingar och normer som präglar livet som vuxen. För 

att läraren ska vara framgångsrik i detta arbete förutsätter det att eleven finner sig i den 

underordnande positionen och ser poängen med utbildningen.9 Skolan lutar sig här mot en 

�dold läroplan� eller en �hidden curriculum�. Uttrycket myntades av den amerikanska 

socialantropologen Philip Jackson, som under några år följde livet i ett klassrum på en 

amerikansk primärskola. Han kom fram till att eleverna till stor del tvingas vänta. De väntar 

på lektionens början, de väntar på att få instruktioner, de väntar på att få hjälp. Eleverna lär 

sig också att avslag är en del av livet i skolan, eftersom läraren inte kan vara alla till hands. 

Däremot ska eleven lära sig att alltid finnas till hands för vuxna människor i skolan. Vidare 

präglas skolan av avbrott. En lektion tar slut och en annan börjar. Eleverna måste nu lämna 

klassrummet och gå till en ny lektionssal. Det ringer ut till lunchrast, ett viktigt meddelande 

läses upp i skolans högtalarsystem och någon ska gå till specialundervisning. Detta är flera 

exempel på avbrott som eleverna ska anpassa sig efter. Läraren bedömer ständigt elevernas 

prestationer och uppträdande, läraren är en auktoritet i klassrummet som har rätt att fatta 

beslut som direkt rör den enskilda individen och kollektivet.10 

 

Ett framgångsrikt maktutövande implicerar dock att läraren inte tvingar elever att lösa 

uppgifter utan att läraren övertygar eleverna om värdet och nödvändigheten av att slutföra 

arbetet. Resonemanget bygger på att makten är betingad, det vill säga att ledaren genom 

övertygelse får människor att inse det meningsfulla och nödvändiga att genomföra uppgiften. 

Enligt detta synsätt förutsätts det att människor ska underkasta sig ledaren, utan att reflektera 

över att det egentligen rör sig om lydnad. Men makten visar sig sällan enbart i skepnad av 

betingad makt, utan även av tvingande och kompensatorisk, som innebär att ledaren kan 

bestraffa sin underlydande och belöna dem.11 

 

Metoder för att lyckas med att övertyga sina elever om nyttan och nödvändigheten är 

emellertid att vara en förebild för sina elever. Detta sker bland annat genom att läraren är väl 

                                                
9 Persson, Anders, Skola och Makt, s.133 
10 Ibidem, s.74 
11 Galbraith, John Kenneth, Maktens anatomi, s.38 
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förberedd och påläst, är konsekvent i sitt beslutsfattande och bemöter elever med lyhördhet, 

gör sitt bästa och har förmåga att improvisera.12  

 

1.3 Disciplin 

Ordet disciplin har en central betydelse i diskussionen om ordning i klassrummet. Ordet har 

under årens lopp fått en dålig klang. Det har kommit att förknippas med forna tiders syn på 

barnuppfostran och för ofta tankarna till bestraffning och rädsla. Det är därför av stor vikt att 

definiera begreppet innan man placerar det i en kontext.  

 

1.3.1 Kontrollutövning genom disciplin 

För flera forskare är disciplin och kontroll förutsättningar för att upprätthålla en framgångsrik 

inlärning i klassrummet. En av de viktigaste uppgifterna för en lärare är att skapa en så 

gynnsam pedagogisk inlärningssituation som möjligt. I det arbetet måste lärare ofta ta itu med 

ordningsstörande händelser. Störningar innebär att uppmärksamhet riktas mot ovidkommande 

aktiviteter och därmed löser eleverna inte uppgiften. Den brittiske sociologen Martyn 

Denscombe talar om två olika former ordningsstörningar. Den första är den som rör synliga 

störningar som elevers prat om sådant som inte hör till undervisningen. Det kan också vara 

sen ankomst bland elever och lärare. Vidare kan det vara kommentarer vars syfte är att göra 

någon i klassrummet ledsen eller göra sig lustig på någon annans bekostnad. Störningen 

påverkar hela eller delar av klassen. Denscombe kallar denna typ av störningar för 

disciplinproblem. Den andra typen av störning är osynliga och påverkar bara en enskild 

individ eller delar av klassen och kallas för koncentrationsstörningar. I dessa sammanhang är 

eleven ofta passiv och ägnar sig åt dagdrömmar eller låter bli att arbeta med uppgiften av 

olika anledningar.13 

 

Den svenska sociologen Johan Aspelin kallar dessa händelser för öppen och dold social 

interaktion, och menar att det i ett klassrum ständigt pågår sociala processer. Skillnaden 

mellan öppna och dolda handlingar är att öppna handlingar är medvetna och har en mottagare, 

som kan vara en enskild elev, hela klassen eller läraren. Den dolda interaktionen innebär att 

handlingarna inte är riktade till någon eller några personer och att de är omedvetna.14 

 

                                                
12 Charles, CM, Ordning och reda i klassen, s.39-40 
13 Denscombe, Martyn, Classroom control a sociological perspective, s.93-94 
14 Aspelin, Johan, Zlatan, Caligula och ordningen i skolan, s.25 
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Men det är det inte bara läraren som bryr sig om att det ska råda ordning i klassrummet. 

Eleverna sätter minst lika stort värde vid att läraren upprätthåller kontrollen i klassrummet och 

det har visat sig att elever förväntar sig att läraren ska klara av det arbetet. Elever ser ofta ner 

på en lärare som inte lyckas i detta arbete och vet att en lärare måste ha viljan och 

färdigheterna för att lyckas. Men det är långt ifrån alla elever som är villiga att hjälpa läraren 

att göra arbetet och motsträvighet från elevers sida är mer regel än undantag. På samma gång 

räknar många elever med att läraren till slut lyckas med sin uppgift.15  

 

1.3.2 Självkontroll genom disciplin 

Charles anför i sin bok Ordning i reda i klassen tre punkter i vilka han försöker fånga 

innebörden av begreppet disciplin. 1. Elever ska sköta sitt arbete. Påståendet innebär att 

eleven inte stör andra och uppför sig väl. I detta sammanhang är lärarens planeringsförmåga 

viktig och uppgifterna bör inte vara för krävande. Det är viktigt att stötta eleverna genom 

personlig uppmärksamhet, ögonkontakt och uppmuntrande kommentarer. 2. Eleven uppvisar 

ett ansvarsfullt beteende. Denna punkt innebär att eleven har kontroll över sig själv och 

arbetar med uppgiften även när läraren inte ser på. Självbehärskning är ett nyckelord i 

sammanhanget, det vill säga att eleven lär sig att tygla sina känslor och förstår att alla i 

klassen har rätt att vara ifred, har rätt att uttrycka sig fritt och inte ska behövas utsättas för hot. 

Om elever undviker att uppträda störande menar Charles att de på samma gång låter bidrar till 

att förbättra förutsättningarna för inlärning i klassrummet. 3. Elever skapar goda mänskliga 

relationer. Elever ska enligt detta påstående lära sig att leva enligt den gyllene regeln, det vill 

säga att de ska uppträda mot människor som de själva vill bli behandlade på. I korta ordalag 

betyder detta att visa vänlighet, visa uppmärksamhet, hjälpa och stödja klasskamrater och 

lärare, visa andra människor uppskattning. Om elever och lärare följer dessa normer kommer 

trygghet och förutsägbarget att prägla organisationens arbete och det leder till framgång.16 

 

Charles går sedan vidare och förklarar varför disciplin är nödvändig. Först och främst pekar 

han på att lärare, elever, skolledning och föräldrar förväntar sig att det ska råda ordning i 

klassrummet. Verksamheten omfattar i regel 20 till 30 personer och för att den ska fungera 

krävs att den organiseras. Om alla individer gör som de själva behagar kommer arbetet sluta i 

kaos. Av den anledningen ska alla i verksamheten rätta sig efter gemensamma regler. För det 

andra underlättar ordning inlärningen, eftersom den i de flesta fall kräver koncentration och 

                                                
15 Denscombe, Martyn, Classroom control a sociological perspective, s.33 
16 Charles, CM, Ordning och reda i klassen, s.23-25 



 11

uppmärksamhet och kontinuerligt arbete. Störningar och återkommande avbrott försämrar ett 

effektivt inlärande.17 

 

1.3.3 Fostran genom disciplin 

Charles ger också disciplin en fostrande funktion, men han utgår inte från maktperspektivet, 

som Jackson och Persson gör i sina resonemang. Det är viktigt att påpeka att Charles rör sig 

på ett mikroperspektiv, medan Jackson och Persson befinner sig på ett mikroplan. Detta 

innebär att Charles ser den lilla världen i klassrummet och tillskriver generellt sett den 

enskilde individen ett stort ansvar. De två andra författarna placerar skolan i ett samhälleligt 

perspektiv och försöker identifiera och tyda mekanismer som präglar samhället i stort.  

 

För Charles innebär skolans fostransuppdrag att elever lär sig att uppträda normalt. Han 

påpekar att elever genom ett ordnat uppträdande tillägnar sig de värderingar som 

kännetecknande för det samhälle eleverna lever i. Charles går vidare och pekar på skolans 

betydelse för demokratin i samhället. Precis som Lpo 94 och Lpf 94 gör, så understryker 

Charles också skolans unika roll i arbetet med att fostra unga människor till demokratiska 

individer. Genom undervisningen främjar skolan jämlikhet, yttrandefrihet, initiativ, ansvar, 

ledarskap och känslan av att tillhöra en grupp. Disciplin behövs också för att unga människor 

ska kunna växa och bli fungerande människor. Detta sker genom att vuxna människor sätter 

gränser. Många ungdomar som hamnar i missbruk och kriminalitet upprepar gång på gång att 

de under sin uppväxt saknade vuxna människor som satte gränser för dem. Slutligen pekar 

Charles på att disciplin är något som skänker människor glädje. Det ger dem möjlighet att 

underkasta sig arbete de ogillar och det kan på sikt kan leda till framgång och lycka. 

Disciplinen ger människor möjlighet till självförverkligande, självständighet och 

organisationsförmåga.18 

 

Gränssättandets syfte är att visa vilket beteende som är acceptabelt i förhållande till andra 

människor. Gränserna i sig visar att barn och ungdomar inte kan trampa på andra för att uppnå 

sina egna mål och blir ett instrument för vuxna att hjälpa barn att bli trygga individer som vet 

hur de ska umgås med andra människor. Syftet med gränssättande är ingalunda enbart att lära 

barn att uppträda korrekt mot andra, utan även för att lära barnen att tackla motgångar i livet. 

Om en vuxen låter bli att sätta gränser för barn bortser man från att gränssättande är en 

                                                
17 Ibidem, s.26 
18 Ibidem, s.26-29 



 12

förutsättning för ett barns och ungdomars växande. Det ger barn och ungdomar spelregler för 

livet och med den kunskapen blir livet lättare att leva.19 

 

En viktig uppgift för lärare är därför att visa att vissa beteenden hos elever leder till att 

individen och gruppen inte når de uppsatta målen. Läraren lyckas dock inte med sitt uppdrag 

om denne är för vag eller för auktoritär. Genom att skrika på en elev kan läraren förstöra den 

relation som byggts upp till eleven och genom att inte sätta tydliga gränser blir eleverna 

osäkra, förvirrade och störande. Därför är det bättre att tala med sina elever om vad deras 

beteende får för konsekvenser för dem själva. Om lärare är tydliga och sätter gränser utan att 

kränka elever framstår läraren som en auktoritet, utan att vara auktoritär.20 

 

Disciplin kan även tolkas i termer av att forma elever till att uppträda på ett för skolan och 

samhället önskvärt beteende. Det är en djupgående form av förändring av människan det är 

frågan om. Denna disciplinering har till syfte att få fram genomsnittseleven ur ett 

elevunderlag som utgörs av både önskade och oönskade elever. Motivationen hos dessa elever 

kan vara varierande, men skolan verkar för att få dem att inse värdet av utbildning. Eleverna 

är potentiella arbetstagare och denna inneboende tillgång kan komma både den enskilde 

individen och samhället till gagn och genom att disciplinera elever förbereder skolan dem för 

ett liv som dugliga medborgare.21      

 

1.3.4 Kulturell tillhörighet och disciplin 

Hos familjer med utländsk bakgrund som lever i Sverige återfinns ofta ett synsätt som innebär 

att det i skolan saknas disciplin och tydliga regler för hur människor visar varandra respekt. I 

en uppsats författad av Merih Berktan visar författaren bland annat att turkiska föräldrar inte 

är nöjda med hur den svenska skolan förhåller sig till begreppet disciplin. Berktan slår fast att 

föräldrarna anser att elever visar lärare alldeles för liten respekt och att elever inte lyssnar på 

sina lärare och att lärarna inte sätter gränser. Den bristande disciplinen i skolan ger eleverna 

dubbla budskap och beteenden som är oacceptabla i hemmet är tillåtna i skolan. För 

föräldrarna är lärarna en auktoritet som elever aldrig ska ifrågasätta och en person som man 

aldrig behandlar som en jämnårig. För många föräldrar med utländsk bakgrund är det även 

naturligt att skolan uppfostrar elever. För dessa föräldrar är det alltid läraren som inleder ett 

                                                
19 Grandelius, Bengt, Att sätta gränser, s.12 
20 Svensson, Alf B., Framgångsrikt ledarskap i klassrummet, s.58 
21 Persson, Anders, Skola och Makt, s.190 
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samtal och undervisning är i deras föreställningsvärld lärarcentrerad. Så ser emellertid inte det 

svenska skolsystemet ut idag.22 

 

Förklaringen till att föräldrar med utländsk bakgrund anser att det råder ett disciplinunderskott 

kan vara att de inte har insyn i hur den svenska skolan arbetar. En annan förklaring är att 

familjer med minoritetsbakgrund har en annan syn på lydnad och självständighet. Trots att 

industrisamhällets framväxt har inneburit större självständighet hos barn finns det alltjämt 

starka känslomässiga band mellan barn och föräldrar hos turkiska familjer. För många 

familjer innebär utvecklingen att familjemedlemmarna blivit ännu viktigare. Syftet är att 

upprätthålla lojalitet och detta manifesteras av barnen genom att lyda sina föräldrar. Detta 

innebär i sin tur att barnen inte utvecklar självkontroll, utan överlåter åt andra att kontrollera 

dem.23 

 

I en rapport av de tre forskarna Gregory J. Williams, Pirjo Lahdenperä och Pedro Sanchez 

framgår att kulturell tillhörighet hos lärare har betydelse för hur de ser på begreppet disciplin. 

I rapporten visar forskarna att svenska lärare i betydligt lägre grad prioriterar 

klassrumskontroll i så motto att elever ska göra vad de blir tillsagda att göra och följa regler 

jämfört med amerikanska och mexikanska lärare. Amerikanska och mexikanska lärare 

fokuserar dessutom i högre grad på aggressiva beteenden hos elever, medan svenska lärare i 

första hand anser att beteenden där elever stör undervisningen genom att tala om annat och 

försöka vinna andra elevers uppmärksamhet utgör det mest problematiska området i 

klassrumssituationen.24 

 

1.4 Koncentrationssvårigheter 

Överläkaren Björn Kadesjö menar att koncentration är en förutsättning för att inlärning ska 

vara lyckosam. Vid inlärning måste därför eleven rikta sin perception, sina tankar och känslor 

mot uppgiften. Vidare måste eleven kunna bortse från händelser och aktiviteter som inte har 

med undervisningen att göra och kunna klara av att komma igång med och avsluta en uppgift. 

Eleven måste därför ständigt ta ställning till vad som är relevant eller ovidkommande för 

situationen. Det finns en rad olika typer av koncentrationssvårigheter. Enligt en grov 

                                                
22 Berktan, Merih, �Kärlek och disciplin�, Några turkiska föräldrars syn på den svenska skolan, s.39-40 
23 Ibidem, s.40 
24 Williams, Gregory J & Lahdenperä, Pirjo & Sanchez, Pedro (1999), Innovative approaches to Intercultural 
Education, Kirtsi Häkkinen (ed.), Intercultural diffrences  in the classroom behaviour and teaching pedagogy � 
an analysis across three countries, s.99 
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generalisering kan dessa delas in i två grupper. Den första är så kallade varaktiga 

koncentrationssvårigheter. Dessa påverkar i regel barnets hela sociala situation och även 

situationen för andra personer som föräldrar och lärare. I dessa fall är det regel frågan om 

svårigheter som orsakats av grundläggande brister i elevens koncentrationsförmåga. Om dessa 

brister har biologiska eller psykologiska orsaker är en fråga som läkare, psykologer och 

pedagoger har tvistat och tvistar om. Den andra gruppen av koncentrationssvårigheter kallas 

för sekundära koncentrationssvårigheter och kan vara reaktioner på brister och stress i 

uppväxtmiljön. Vidare är ofta koncentrationssvårigheterna kopplade till vissa 

undervisningssituationer. Här kan det vara frågan om att eleven ställs inför en situation som 

innebär att elevens intellektuella förutsättningar och erfarenheter inte överensstämmer med 

uppgiften, det kan vara frågan om en svagbegåvad elev som förväntas förstå vad som sägs vid 

en genomgång. Det kan också vara en elev med läs- och skrivsvårigheter som snabbt förlorar 

motivationen när denne inte klarar av att lösa uppgiften. Samtidigt kan det visa sig att samma 

uppgift inte erbjuder andra elever några som helst svårigheter. Och om elever har motoriska 

svårigheter förlorar de lätt koncentrationen, eftersom det är svårt för dem att uppfatta den 

aktuella situationen. Elever med motoriska brister betraktas ofta som klumpiga och kan därför 

också uppfattas som okoncentrerade och störande.25 

 

För vissa elever är det svårt att följa med i undervisningen om de har genomgått uppslitande 

konflikter i familjen, varit med om traumatiska upplevelser som olyckor och krig. Barn som 

vuxit upp i en familj där tydlighet och struktur inte funnits och där barnen inte sett föräldrarna 

koncentrera sig, har inte fått lära sig hur de förväntas uppföra sig i skolan. Om situationen i 

skolan är stökig blir det ännu svårare för eleven att koncentrera sig och om lärarna är otydliga 

och vaga sitt ledarskap leder det ofta till att eleverna blir osäkra och kan inte uppfatta vilka 

regler som gäller. Elever som är osäkra på sin identitet söker ständig bekräftelse och uppfattas 

därför ofta som okoncentrerade av omgivningen när de inte klarar av att genomföra en uppgift 

som kräver att de arbetar under koncentration. Vidare är det värt att påpeka att det ofta uppstår 

en konflikt mellan lärares avsikter och motivationen hos eleven. Om inte motivationen 

infinner sig hos eleven kan denne framstå som okoncentrerad, eftersom eleven inte är 

motiverad för det som läraren vill uppnå med undervisningen. Förmågan till koncentration 

kan trots detta finnas hos eleven, även om den inte är riktad mot läraren och dennes 

                                                
25 Kadesjö, Björn, Barn med koncentrationssvårigheter, s.16-22 
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instruktioner eller genomgång. Eleven har kanske fullt upp med att titta på andra elever, 

lyssna på ljud eller att rikta koncentrationen på att inte misslyckas med uppgiften.26    

 

1. 5.  Skolsvårigheter eller invandrarbakgrund?  

I forskningslitteratur jag konsulterat framkommer att svenska lärare har en tendens att bedriva 

undervisning som om alla elever har en och samma kulturella bakgrund. Det orsakar ofta 

svårigheter för elever med en annan etnisk bakgrund än den svenska, eftersom det uppstår en 

konflikt mellan de normer och värderingar som eleven har med sig från hemmet och de som 

skolan står för. När eleven inte kan identifiera sig med skolans syn på fostran, hamnar 

eleverna i ett underläge som ger upphov till frustration och vanmakt. Eleven ger uttryck för 

denna frustration och vanmakt genom hopplöshet och ilska och avskärmar sig från 

undervisningen, som på sikt kan leda till missanpassning och kriminalitet. Ofta ligger 

orsakerna till dessa problem i att eleverna inte fått ett språk och normer som förberett dem 

inför skolan. En möjlig tolkning av detta är att läraren har misslyckats med sitt uppdrag, 

eftersom denne borde ha tagit hänsyn till elevernas kulturella bakgrund.27 

 

Det har visat sig att lärare ofta lägger ansvaret på den enskilde eleven om denne har 

skolsvårigheter. Lärarna anser inte att problemen orsakas av brister i läroplaner och 

undervisningsmetoder. Vidare har det klarlagts att lärare i hög utsträckning anser att 

utåtagerande elever orsakar större problem än introverta, tillbakadragna och deprimerade 

elever. Ofta uppfattar lärare också att elever med annan kulturell bakgrund orsakar problem 

genom sitt att uppträda i klassrummet, det är med andra ord enkelt elevens kulturella 

bakgrund som är orsaken till de problem som uppstår i klassrummet.28 

 

1.6 Klassrummets sociala ekologi 

Enligt Stensmo kan ett klassrum beskrivas som ett ekologiskt system där interaktion ständigt 

pågår mellan elever, lärare och klassrumsmiljö. En aspekt av detta är den så kallade sociala 

ekologin som utgörs av en samling beteenden som omger de olika moment eller segment som 

ramar in en lektion. Dessa är till exempel inledning, genomgång, läxförhör, grupparbete, 

diskussion i helklass eller skrivning. För varje segment finns det en förväntan om hur elever 

                                                
26 Ibidem, s.22-23 
27 Berktan, Merih, �Kärlek och disciplin�, Några turkiska föräldrars syn på den svenska skolan, s.43 
28 Williams, Gregory J & Lahdenperä, Pirjo & Sanchez, Pedro (1999), Innovative approaches to Intercultural 
Education, Kirtsi Häkkinen (ed.), Intercultural diffrences  in the classroom behaviour and teaching pedagogy � 
an analysis across three countries, s.101 
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och lärare ska uppträda. När var och ett av dessa segment ska inledas befinner sig inte alltid 

elever och lärare i samma mentala rum, det vill säga att eleverna ännu inte har hunnit ställa 

om från den aktivitet som föregick den som nu ska inledas. Denna skillnad ger ofta upphov 

till missförstånd och oro, eftersom elever inte alltid har avslutat arbetet eller har förstått vad 

de ska göra härnäst. Osmidiga övergångar är ofta tidsödande. Därför är det viktigt att läraren 

är tydlig och förklarar vad som ska ske under lektionen och när det ska ske.29 

 

Under segment där eleverna måste följa med som vid redovisningar, filmvisning eller 

diskussion måste eleven rikta uppmärksamhet mot mediet eller förmedlaren. I situationer som 

dessa inträffar ordningsstörande händelser i mindre utsträckning jämfört med arbete där 

eleverna arbetar enskilt, eftersom det finns ett yttre krav på uppmärksamhet. När eleverna 

arbetar på egen hand är det den enskilde eleven som har tillgång till materialet och behöver 

inte rikta uppmärksamheten utåt för att lösa uppgiften. Detta innebär enligt Stensmo att risken 

för ordningsstörningar också ökar, eftersom elevens aktivitet styrs av egen planering och 

självkontroll.30 

 

Vid situationer där arbetet bygger på samarbete måste eleven rikta sin uppmärksamhet mot 

sina klasskamrater. Eleven förväntas bidra till lösningen av uppgiften. Här är det viktigt att 

läraren ger eleverna uppgifter som kräver att alla elever deltar i arbetet. I klassrummet kan 

arbetet befinna sig olika segment samtidigt. Läraren instruerar kanske en grupp elever, medan 

några andra arbetar på egen hand. För läraren gäller det att ha en förmåga att övervaka vad 

som sker bland de elever han eller hon inte leder för ögonblicket och samtidigt kunna leda de 

elever han eller hon för tillfället arbetar med. Enligt Stensmo är det denna egenskap som 

skiljer erfarna lärare från nybörjare.31 

  

                                                
29 Stensmo, Christer, Ledarskap i klassrummet, s.74 
30 Ibidem, s.77 
31 Ibidem, s.75 
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2. Undersökningens utgångspunkter och metod 
I det följande avsnittet redogör jag för syfte, frågeställningar och hur jag har organiserat 

undersökningen. Vidare går jag igenom de vetenskapliga utgångspunkterna för 

undersökningen och hur jag gått tillväga när jag genomfört analysen. 

 

2.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare ser på ordning i klassrummet. Vidare vill 

jag undersöka om det finns skillnad i resonemangen mellan lärare på olika skolor, mellan 

lärare med olika antal år i yrket och om det finns skillnader mellan lärare som är uppvuxna 

och utbildade i Sverige och mellan sådana som är uppvuxna och utbildade utomlands.   

 

I uppsatsen använder jag mig av ett frågebatteri och utifrån denna strukturera jag analysen. 

Frågorna lyder enligt följande: Vad är ordning och oordning i klassrummet? Varför ska 

ordning råda i klassrummet? Hur uppnås och upprätthålls ordning i klassrummet?  

 

2.1 Undersökningens genomförande  

Empirin i denna uppsats har inhämtats genom intervjuer av lärare på tre skolor i Stockholms 

kommun. Lärarna har fått besvara samma frågor och under intervjuerna har följdfrågor ställts 

till lärarna för att dessa ska förtydliga och precisera sina svar då jag ansett att det varit 

nödvändigt. Efter intervjuerna har svaren som nedtecknats för hand, bearbetats enligt den 

ovan angivna frågeställningen. Detta har jag gjort för att åstadkomma ett så systematiskt och 

konsekvent arbete som möjligt. Det kan tyckas att antalet intervjuer är få, men jag har valt att 

använda mig av en kvalitativ analys och har gått inför att analysera lärarnas svar i detalj.  

 

Vidare tycker jag att det är intressant att undersöka vad lärare som arbetar på grundskolans 

senare år och på gymnasiet har för uppfattningar och erfarenheter, eftersom jag troligtvis 

kommer att arbeta inom dessa verksamheter.  

 

De intervjuade lärarna har inte fått ta del av frågorna förrän vid intervjutillfället. Detta 

eftersom jag har strävat efter att få så spontana svar som möjligt från lärarna. Mitt antagande 

är att en lärare som får reflektera över frågorna under några dagar i högre grad svarar i 

enlighet med vad som anges i läroplaner och andra styrdokument. Poängen med 

undersökningen är att klarlägga vad lärarna verkligen tycker och jag tycker att detta motiverar 
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mitt val av metod. Detta talar även för att pålitligheten i de svar som lärarna givit är större än i 

en situation då lärarna på förhand tar del av frågorna.  

 

Jag har inte valt att använda bandspelare vid intervjuerna, eftersom det är tidskrävande att gå 

igenom intervjuer som spelats in på band. Jag valde därför att anteckna lärarnas svar, eftersom 

jag har stor erfarenhet av det från mitt tidigare yrke som journalist. Jag bedömer att jag har en 

mycket god förmåga att kunna urskilja vilken information som är relevant i sammanhanget. 

Värdefull information kan dock falla bort vid intervjutillfället, eftersom jag kanske inte hinner 

anteckna all väsentlig information. Det optimala upplägget hade varit att intervjua fler lärare 

för att åstadkomma en högre grad av representativitet, men det har av tidsskäl inte varit 

möjligt att åstadkomma. De lärare som ingår i undersökningen har jag dels träffat på min 

praktikplats och dels genom andra lärare som jag känner sedan tidigare. Ur källkritisk 

synvinkel finns problem förenat med detta. Det faktum att jag är bekant med de intervjuade 

lärarna innebär att mina tolkningar av deras svar kan påverkas, men eftersom jag har valt raka 

frågor bedömer jag att det detta inte utgör något problem.  

 

Undersökningen bygger på hermeneutik eller en tolkningsbaserad analys, som i grunden är en 

kvalitativ analys. Inom hermeneutiken uppmärksammar man meningsfulla fenomen, vilket 

innebär att mänskliga handlingar uttrycker en mening eller en betydelse. När forskaren närmar 

sig den frågeställning hon eller han ska undersöka är det alltså underförstått för denne att 

mänskliga handlingar har en mening och att dessa måste tolkas.32  Hermeneutiken är högst 

relevant för samhällsvetenskaplig forskning, eftersom en stor av empirin inom 

samhällsvetenskapen består av meningsfulla handlingar så som handlingar, muntliga 

yttranden och texter. I dessa sammanhang har forskaren ofta till uppgift att förklara 

handlingar som beteendemönster, regler, normer, värderingar och förväntningsmönster.33 En 

utgångspunkt inom hermeneutiken är att forskaren aldrig möter sim empiri förutsättningslöst, 

utan forskaren går in i undersökningen under vissa premisser. Detta kallas för förförståelse 

och är en förutsättning för att tolkning och förståelse ska vara möjligt att uppnå. Skälet till att 

förförståelse är viktigt är att forskaren måste veta vad denne ska titta efter, annars vet inte 

forskaren hur denne ska angripa materialet.34  Min egen förförståelse har jag fått genom 

                                                
32 Gilje, Nils & Grimen, Harlad, Samhällsvetenskapens förutsättningar s. 175. 
33 Ibidem s. 177-178 
34 Ibidem s. 183 
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litteraturstudier, genom att läsa examensarbeten om ordning i skolan och genom att inhämta 

kunskap om de skolor jag har fått min empiri från.  

 

I analysen använder jag mig av en jämförande metod i så motto att de tre variablerna; 

skoltillhörighet, antal år i yrket, vilket land läraren i fråga är, född, uppvuxen och utbildad i, 

får stå som ett raster mot de svar jag fått av respektive lärare. Min förhoppning är att jag ska 

kunna se skillnader i resonemang med utgångspunkt från variablerna. Resultaten bör dock 

tolkas med försiktighet, eftersom det enligt min mening inte är möjligt att ge fullt 

generaliserbara resultat med utgångspunkt från nio lärare fördelade på tre olika skolor.  

 

2.3 Avgränsningar 

Jag har valt att begränsa min undersökning till klassrummet, eftersom det är där elever och 

lärare tillbringar mest tid tillsammans. Jag har också valt att undersöka synen på ordning hos 

lärare som arbetar på grundskolans senare år och lärare som arbetar på gymnasiet. Detta 

eftersom jag inte vill att det ska vara för stor åldersspridning hos de elever som lärarna 

undervisar.  
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3. Resultat och analys 
I de följande avsnitten presenterar jag mina resultat. Jag har strukturerat dem utifrån 

frågebatteriet, som jag tidigare redogjort för. Närmast kommer jag kort redogöra för lärarna 

och skolorna de är verksamma på. Om inte något annat anges är samtliga lärare födda, 

uppvuxna och utbildade till lärare i Sverige.  

 

3.1 Om lärarna och skolorna de arbetar på 

Lärare 1 arbetar på ett innerstadsgymnasium och har arbetat på skolan i ett läsår. Han är född 

och uppvuxen i England, och har utbildat sig där. Han har arbetat som lärare i England och 

USA innan han flyttade till Sverige och har sammanlagt arbetat som lärare i sju år. Han 

undervisar idag i engelska och historia.  

 

Lärare 2 arbetar på samma innerstadsgymnasium som lärare 1 och har tjänstgjort på skolan i 

ett läsår. Han har arbetat som lärare i fyra år och undervisar idag i historia och idrott.  

 

Lärare 3 är kollega till de två första lärarna och har arbetat på skolan lika länge som de två 

andra. Hon är född, uppvuxen och utbildad i USA och har tjänstgjort där som lärare och har 

sammanlagt arbetat som lärare i nio år och undervisar idag i engelska och historia.  

 

Lärare 4 arbetar på ett gymnasium i en av Stockholms södra förorter. Hon har arbetat som 

lärare i fyra år och undervisar i svenska, historia och religion.  

 

Lärare 5 arbetar på samma skola som föregående lärare och har arbetat som lärare i 15 år och 

har tjänstgjort på nuvarande skola i ett läsår. Han undervisar idag i svenska och spanska.  

 

Lärare 6 arbetar på samma skola som de två föregående lärarna och har arbetat som lärare i 39 

år. Hon har tjänstgjort på skolan i 35 år och har under hela karriären undervisat i matematik 

och kemi. 

 

Lärare 7 arbetar på en grundskola och undervisar på grundskolans senare år. Hon har arbetat 

på skolan i 28 år och undervisar i svenska och engelska.    
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Lärare 8 arbetar på samma grundskola som lärare 7 och undervisar i samma årskurser, som 

den föregående läraren. Hon har arbetat på skolan i 32 år och undervisar i SO.  

 

Lärare 9 är kollega till de två föregående lärarna och är idag speciallärare och har arbetat som 

det i 15 år. Innan detta har hon undervisat som klasslärare i sju år.   

 

Lärare 1, lärare 2 och lärare 3 arbetar på ett gymnasium i innerstaden, vars elevunderlag är 

etniskt och kulturellt homogent. Eleverna är synnerligen studiemotiverade och kommer från 

studievana familjer som tillhör den övre medelklassen. De flesta familjerna bor i innerstaden. 

Skolan har idag 240 elever och kommer att ha drygt 300 till höstterminen då skolan ska vara 

fullt utbyggd. En klar majoritet av eleverna är flickor. Skolan erbjuder bara ett program men 

har olika estetiska inriktningar på detta. Gemensamma ordningsregler för klassrumstillvaron 

finns inte på skolan. Skolledningen anser att ordningsproblem i klassrummet ofta beror på att 

läraren är otydlig. Beträffande ordning i klassrummet uppmärksammar skolledningen i första 

hand fysisk ordning, det vill säga att bänkar ska stå i ordning och att golven i klassrummen 

ska vara fria från skräp. De ordningsregler som finns rör endast utrymmen som korridorer, 

trapphus och entré. Skolledningen anser att uppfostran av elever är det ett självklart inslag i 

skoltillvaron och att det därför inte behöver uttalas. Eftersom skolan är liten är ingen anonym 

och därmed blir alla sedda.      

 

Lärare 4, lärare 5 och lärare 6 arbetar på en på ett gymnasium som ligger i en av Stockholms 

södra förorter. Skolan har drygt 900 elever och ligger i en tätort bestående av främst 

lägenheter. Elevunderlaget är etniskt och kulturellt heterogent och många elever anses ha 

svårigheter med sin skolgång. Eleverna bor framförallt i Stockholms södra förorter och 

kommer från familjer med skiftande social bakgrund. Gymnasiet erbjuder fem program. 

Skolans rektor anser att många elever betraktar skolan som en fritidsgård. Dessa problem har 

blivit allt vanligare sedan den så kallade närhetsprincipen vid antagningen av elever till 

gymnasier i Stockholm ersattes av antagning som baseras på betyg från grundskolan. 

Skolledningen arbetar för tillfället med att utforma gemensamma ordningsregler. Detta 

eftersom vuxenvärlden måste kommunicera ett och samma budskap till eleverna. Rektorn 

poängterar att han inte är en vän av regler för reglers skull, men påpekar att det är nödvändigt 

att inför dem eftersom lärandet måste sättas i centrum. Skolledningens uppfattning är att 

ordningsregler inte enbart kan omfatta klassrumstillvaron, utan att ordning måste råda i alla 

skolans lokaler. På skolan förs också en diskussion om att betrakta den första terminen i 
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årskurs ett som en introduktion i studieteknik och skoltillvaro, eftersom skolan kommer kräva 

att eleverna tar större ansvar för vistelsen i skolan. Syftet med detta är att eleverna ska få ut så 

mycket som möjligt av tiden på skolan.   

 

Lärare lärare 7, lärare 8 och lärare 9 arbetar inom grundskolans senare år på en grundskola i 

en av Stockholms västra förorter. Den har knappt 900 elever och ligger i ett område med 

radhus och villor. Elevunderlaget är etniskt och kulturellt heterogent och eleverna kommer 

från skiftande social bakgrund. Skolan har på senare år tagit emot elever från områden som 

karaktäriseras som socioekonomiskt svaga. Lärare på skolan upplever att de inte fått de 

verktyg de behöver för att kunna fånga upp elever som kommer från dessa områden. Under 

hela årskurs sju arbetar skolans lärare intensivt med ordningsfrågor i klassrummet. Reglerna 

är gemensamma för hela skolan och finns i ett häfte som eleverna får med sig hem när de 

börjar årskurs sju. Skolledningen är alldeles ny och har aldrig tidigare arbetat inom 

grundskolans senare år.  

 

3.2 Vad är ordning respektive oordning i klassrummet? 

 

Lärare 1  

Ordning kan betyda olika saker. Behovet av ordning bestäms av vilken verksamhet som pågår 

i klassrummet. Ordning står för hur man som lärare vill att eleverna ska uppträda vid detta 

tillfälle. Lärare 1 behöver i regel inte ägna stor uppmärksamhet åt ordningen i klassrummet, 

uppger han. Under lektionen är det viktigt att alla elever lyssnar på läraren. Han påpekar att 

det ändå alltid är någon som pratar vid hans genomgångar. Elever som är dåligt förberedda 

påverkar ordningen i klassrummet. Har de glömt böcker i skåpet, vill de gärna gå och hämta 

dem. Den rörelse som då uppstår i klassrummet leder till att det tar längre tid att komma igång 

med lektionen och övriga elever får vänta på sina kamrater. Sen ankomst och toalettbesök 

under pågående lektion stör också ordningen i klassrummet, anser lärare 1. En elev som 

kommer sent till lektionen och som smyger in i klassrummet stör inte ordningen i någon större 

utsträckning, men en grupp elever som talar högt vid sen ankomst är däremot ett problem. 

Elever som bankar på dörren vid sen ankomst stör också ordningen i klassrummet. Eftersom 

skolan har en gemensam regel som säger att dörren låses vid lektionens början och öppnas tio 

minuter senare, står ofta elever utanför salen och bankar på dörren i hopp om att få komma in. 

Lärare 1 tycker inte om denna regel.  
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Lärare 2 

Lärare 2 påpekar att ordning inte enbart handlar om disciplin. Han säger själv att han i stort 

sett inte lägger någon tid på frågor som rör ordningen i klassrummet. Ordning kännetecknas 

av honom som en stämning som gynnar elevers lärande och han likställer detta med att 

arbetet i klassrummet fungerar. Eleverna ska vara engagerade och de ska vara intresserade av 

vad de arbetar med. Även han anser att behovet av ordning bestäms av vilken sorts 

verksamhet som pågår. Under en föreläsning kan småprat få förekomma, men när andra 

elever redovisar är det ett absolut krav att de övriga eleverna är tysta. Vad uppfattar lärare 2 

som ordningsstörande beteenden? Subtila frågor från elever, suckar, personer som talar under 

genomgång, sen ankomst är de elevbeteenden han nämner. Han har inget krav på att eleverna 

måste sitta still hela tiden. Att de rör på sig behöver inte betyda att de inte lär sig. Han påpekar 

att brister i lärarens uppträdande och arbetsinsats också kan ha en ordningsstörande effekt. 

Detta eftersom otydlighet i kommunikationen från lärares sida skapar oro bland eleverna.  

 

Lärare 3 

Lärare tre har en uttalad bild av vad ordning i klassrummet är och säger att det är ett tillstånd 

där alla elever är mottagliga. Hon vill att det alltid ska vara tyst i klassrummet såvida inte 

klassen har grupparbete, men det förekommer dock bara en gång per termin, understryker 

lärare 3. Vidare ska eleverna vara engagerade, om de talar ska det röra ämnet, de ska vara 

lämpligt klädda, eleverna ska alltid räcka upp handen om de vill svara på en fråga eller ställa 

en fråga. Vidare tillåter hon inte att eleverna tuggar tuggummi under lektionerna. Det ger ett 

oengagerat intryck och påverkar andra elever och därmed ordningen i klassrummet. Likaså 

påverkar elever som har glömt sina böcker ordningen. Ogiltig frånvaro är också 

ordningsstörande. Detta eftersom andra elever inte kommer att acceptera lärarens beslut då en 

elev med hög ogiltig frånvaro får ett högt betyg utifrån prestationer på skrivningar. �Hur ska 

jag då kunna motivera att det är viktigt att delta i undervisningen�, säger lärare 3. Flera av 

elevernas beteenden skulle aldrig accepteras i USA, de skulle få helt andra konsekvenser för 

dem än vad som är fallet här, uppger hon.   

 

Lärare 4 

Ordning råder när det går att bedriva undervisning och när den når fram till eleverna, säger 

lärare 4. Hon lägger ner relativt mycket arbete på ordningsfrågor för att få lektionerna att 

fungera. Hon anser att behovet av ordning bestäms av vad för sorts arbete som bedrivs på 
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lektionen. Ordningsstörande beteenden hos elever är när de skriker, talar på ett sätt som stör 

eller avbryter andra elever eller läraren. Vidare är elever som talar högt i klassrummet vid sen 

ankomst störande. Mobiltelefoner som ringer är också störande. Sen ankomst i sig behöver i 

sig inte vara ordningsstörande så länge eleverna smyger in i klassrummet. Elever som ställer 

frågor vars syfte är att provocera andra elever eller sabotera för andra, ser lärare 4 mycket 

allvarligt på. Den allvarligaste formen av störande beteende är bristande respekt för 

klasskamrater som redovisar. I likhet med lärare 3 anser lärare 4 att ogiltig frånvaro är 

ordningsstörande, eftersom det har en demoraliserande effekt på klasskamraterna.  

 

Lärare 5 

För lärare 5 är ordning ömsesidig respekt mellan elever och elever och lärare och elever. Han 

fortsätter och säger att ordning också är regler för den specifika verksamhet som pågår i 

klassrummet. Han påpekar dock att ordning i sig inte är ett självändamål. Han förväntar sig 

inte att eleverna ständigt ska vara tysta, men vid genomgång ska emellertid eleverna vara det. 

Ett stort ansvar ligger på lärarens och dennes kommunikation och oordning kan uppstå när 

elever får otydliga instruktioner. I sådana situationer kan eleverna låta bli att lösa uppgiften. 

Om oordning uppstår finns det en orsak och då som måste man som lärare rannsaka sig själv. 

Det finns dock situationer där eleverna genom sitt beteende kan vara ordningsstörande. Om de 

är missnöjda med uppgiften kan det skapa oordning, eftersom de inte ägnar sig åt uppgiften. 

Vidare pekar han på att elever som ägnar sig åt sådant som inte hör till lektionen också stör 

ordningen. Sen ankomst eller elever som ger sig av från lektionen utan giltigt skäl stör också 

ordningen. Det sistnämnda beteendet innebär eleven underminerar lärarens auktoritet, säger 

lärare 5.   

 

Lärare 6 

Primärt handlar ordning om att eleverna ska sitta still om inte undervisningen medger något 

annat. Hon kräver att eleverna uppträder lugnt och försiktigt när de ska ha kemilaborationer. 

Detta för att undvika att olyckor inträffar. Det kan förekomma att elever negligerar 

instruktioner och det har en ordningsstörande effekt. Men för det mesta förekommer inga 

ordningsproblem. Vidare hör det till ordningen att elever har med sig böcker, papper och 

annan nödvändig utrustning som miniräknare. Det finns däremot ingen anledning till att 

eleverna ska vara tysta hela tiden. Hon vill inte att elever talar i mun på henne, men påpekar 

att det inte behöver ha att göra med bristande respekt för ämnet eller läraren om eleverna inte 

är tysta när någon annan talar. Något hon absolut inte accepterar är ovårdat språk. Vilket 
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behov av ordning som krävs för att undervisningen ska fungera har att göra med vad det är för 

klass hon undervisar.  

 

Lärare 7 

För lärare 7 innebär ordning att elever kommer i tid, sätter sig ner, har med sig rätt saker. Det 

här gör eleverna, eftersom de vet att läraren ska inleda lektionen, säger lärare 7. Elever som 

talar om sådant som inte tillhör ämnet, inte tar tag i uppgiften, rör på sig i klassrummet så fort 

läraren vänder ryggen till och elever som ofta har sen ankomst är exempel på 

ordningsstörande beteenden. Sen ankomst påverkar både läraren och klasskamraterna och 

lärare 7 tycker att ett sådant beteende är nonchalant. Vidare påverkar elever som försvinner ur 

klassrummet under lektionen ordningen. Brist på ordning kan bero på att lärarna är otydliga i 

sitt ledarskap. Lärare 7 anser att vissa lärare är fega och inte vågar ingripa trots att 

ordningsfrågor ofta diskuteras i kollegiet. Denna undfallenhet från lärares sida ligger ofta 

bakom oordning i klassrummet.   

 

Lärare 8 

Lärare 8 anser att ordning råder när elever visar varandra och lärare respekt. Ordning är 

vidare att eleverna kommer i tid till lektionen och när de har rätt saker med sig. Kepsar och 

jackor får eleverna absolut inte ha på sig i klassrummet, eftersom det tillhör god sed att inte ha 

utomhuskläder på sig inomhus. Hon berättar att hon brukar fråga om eleverna tror att personer 

som är anställda på Ericsson har keps och jacka på sig inomhus. Störande beteenden bland 

elever är skrik, kommentarer vars syfte är att provocera, elever som avbryter genomgångar 

och när elever talar om sådant som inte tillhör ämnet. Lärare 8 påpekar att det är viktigt att 

läraren kommer i tid, eftersom en lärare som inte passar tider aldrig kommer att vinna 

elevernas respekt. Och lärare som inte är tillräckligt förberedda genomskådar eleverna 

omedelbart och en sådan brist kommer väcka oro bland eleverna och därmed kan oordning 

uppstå i klassrummet.  

 

 

Lärare 9 

Lärare 9 anser att ordning råder när eleverna kommer i tid, har med sig rätt saker och att de 

sätter i gång att arbeta om de vet vad de ska göra. Att komma i tid är på samma gång att visa 

hänsyn mot sina klasskamrater och lärare. Störande beteenden är bland annat sen ankomst, 

eftersom uppmärksamheten riktas mot den elev de elever som är sena. Privatsamtal och elever 
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som uppvisar ointresse för undervisningen är också ordningsstörande, anser lärare 9.  Hon 

understryker att en lärare som inte har struktur på sin undervisning och som inte är väl 

förberedd riskerar att förlora kontrollen i klassrummet. Eleverna vet precis var gränserna går, 

säger hon.  

 

3.2.1 Sammanställning och analys av vad är ordning respektive oordning 

Generellt sett är det lättare för lärare att uppge vad ordningsstörande beteenden eller händelser 

är. Detta sker genom att utgå från icke önskvärda beteenden hos elever. Tabellen nedan visar 

vad det är för elevbeteenden lärarna uppger som störande.  

 

Tabell 1. Elevbeteenden som lärarna betraktar som störande.  
Elevbeteende Samtal som 

inte tillhör 

undervisningen 

Samtal 

under 

genomgång 

Sen 

ankomst

Provokationer 

mot lärare 

eller elev 

Glömt 

utrustning 

Lämna 

klassrummet 

utan 

tillåtelse 

Ogiltig 

frånvaro 

Antal lärare 6/9 5/9 4/9 4/9 3/9 2/9 2/9 

 

Resultaten ska emellertid tolkas med försiktighet, eftersom alla lärare troligtvis inte uppger 

alla de beteenden de tycker är störande. Lärarnas svar visar hur som helst att de ogillar när 

elever orsakar avbrott eller inte ägnar sig åt undervisningen eller visar tillräckligt stort 

engagemang. Orsaker till att lärarna finner dessa beteenden störande kan i viss mån förklaras 

utifrån att lärarna känner att deras auktoritet ifrågasätts. 

 

Det är emellertid svårare att peka på vad ordning egentligen är. Hos några lärare är det frågan 

om ett tillstånd eller situation i klassrummet som gör det möjligt för undervisningen att nå 

fram till eleverna. De störande beteenden som lärarna pekar på kan dock delas in i två 

kategorier som personlig ordning och allmän ordning.35 Den första kategorin innebär att 

eleven ska vara skötsam genom att passa tider och ha med sig rätt utrustning. Den andra 

innebär att eleven ska bidra till att skapa ett gott klassrumsklimat. Det är dock inte helt lätt att 

hålla isär dessa kategorier i termer av hur beteenden påverkar klassrumssituationen. Bland kan 

en sen ankomst innebära att en genomgång avbryts eller kommer ur balans. Vidare kan den 

                                                
35 Kategoriseringen har hämtats från uppsatsförfattaren Gia Panagoulias och hennes resonemang i 
examensarbetet Ordning & reda : en undersökning om disciplinen i dagens svenska skola från 2002. I sina 
slutsatser visar Panagoulias att ordning bland elever kan delas in dessa två kategorier. 
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rörelse som uppstår i klassrummet när elever ska hämta böcker de glömt också påverka 

klassrumssituationen.  

 

Fem lärare anser att det inte enbart är elever som kan stå för störande beteenden. Otydlighet, 

otillräcklig planering och sen ankomst från lärares sida är störande beteenden som lärare 

framförallt på grundskolans senare år pekar på, men även på gymnasiet förekommer denna 

föreställning. Bara en av de nio lärarna använder ordet disciplin i diskussionen när han 

redogör för sin syn på ordning. Detta kan vara ett tecken på att lärare inte vill förknippa 

ordning med disciplin.    

 

Resultaten pekar på att ordning och oordning i hög grad påverkas av vilket elevunderlag 

skolan har. Elevernas ålder måste man också ta hänsyn till. Ju äldre de är desto större ansvar 

förväntas de ta och om det rör elever med koncentrationssvårigheter påverkar förmodligen det 

också lärarnas syn på ordning. Fyra lärare ger uttryck för att behovet av ordning varierar i 

samband med vilket segment eller verksamhet som pågår. Detta tyder på att lärarna anser att 

olika segment eller verksamheter utövar olika grad av tryck på eleverna. De två lärare som 

arbetar på innerstadsgymnasiet behöver inte lägga ner någon större möda och energi på 

ordningen i klassrummet, eftersom det av svaren framgår att eleverna inte har 

disciplinproblem. Lärare 3 är i detta sammanhang en främmande fågel. Hennes syn liknar den 

som lärarna på grundskolans senare år, där fostransperspektivet är uttalat.  Lärare 3 och de tre 

lärarna på grundskolans senare år ger alla uttryck för hur de vill att eleverna ska uppträda och 

vilka elevbeteenden som är önskvärda.   

 

Alla lärare kan ange vad de betraktar som disciplinproblem och den värsta formen av 

disciplinstörningar är sådana där eleven visar sina kamrater och lärare bristande respekt. Den 

verksamhetsform där inga som helst störningar får förekomma är vid redovisningar, det vill 

säga då andra elever leder presentationer.   

 

3.3 Varför ska det råda ordning i klassrummet? 

 

Lärare 1 

Lärare 1 anser att den är nödvändig för att uppnå en optimal inlärningssituation i 

klassrummet. I den bästa av världar innebär det att alla elever lyssnar när läraren talar. 

Bristande ordning kan leda till dålig stämning och disharmoni i klassrummet.   
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Lärare 2 

Ordning ska råda i klassrummet för att eleverna ska få en bra kvalitet på undervisningen. För 

mycket oro kan hämma elevernas inlärning. Oro kan dessutom leda till konflikter. Dessutom 

ska ordning råda eftersom eleverna måste läras sig att visa andra människor respekt. Elever 

måste ge varandra en god chans att göra bra ifrån sig på lektionerna, eftersom delar av 

undervisningen är betygsgrundande.  

 

Lärare 3 

Lärare 3 anser att undervisningen inte kan hålla en hög nivå om inte ordning råder och det 

gäller lektionens samtliga segment. Hon fortsätter och säger att om inte ordning råder kommer 

elever missa information och då måste de på nytt fråga vad som gäller och det stör henne, 

anser hon. Vidare ska ordning råda för att visa de andra eleverna respekt.   

 

Lärare 4 

Lärare 4 anser att syftet med klassrumssituationen är att uppnå en lärandesituation och det går 

inte att uppnå utan ordning i klassrummet. Syftet är också att skapa en god klassrumsmiljö, 

eftersom arbetet i klassrummet ska uppfattas som en bra dag på jobbet. Ordning i 

klassrummet är även nödvändig för att alla ska känna sig respekterade.  

 

Lärare 5 

När en grupp består av fler än fem till sex personer måste verksamheten ha regler. Utan 

organisation kommer den inte att fungera och om människor ska lära sig något måste det råda 

goda förutsättningar. Ordning i klassrummet är även viktigt för att alla ska få en trevlig 

klassrumsvistelse och för att eleverna ska ha lust att lära.   

 

Lärare 6 

Lärare 6 anser att det utan ordning inte råder ett gott studieklimat. Om eleverna inte är tysta 

när läraren talar hör de inte vad denne säger och då går de miste om viktig information. Och 

om inte ordning råder kan de inte inhämta ämnen tillräckligt stora ämneskunskaper och det 

kan få stora konsekvenser för deras framtid.  
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Lärare 7 

Lärare 7 menar att ordning är nödvändigt för att svaga elever kräver tystnad, lugn och ro. Hon 

säger att hennes elever är små människor och att de vill leka och leker de blir det ingen 

undervisning av. I skolan arbetar man med utbildning och där krävs att sådana beteenden 

stävjas. I grundskolan är ordning viktigt i synnerhet, för eleverna måste nå upp till godkänt i 

betyg. Det är svårt som lärare att släppa på kontrollen, eftersom skolmognad inte är något man 

kan vänta på. Om ordning i klassrummet inte råder kan andra elever dras med och då börjar 

även de att uppträda störande. Lärare 7 anser i likhet med de övriga lärarna att ordning är 

viktigt, eftersom elever ska visa andra människor respekt och tillägger att i skolan lär sig 

elever att ingå i ett demokratiskt sammanhang. Hon understryker att om en civilisation ska 

fungera måste det råda ordning och människan som varelse är beroende av ordning.  

 

Lärare 8 

Utan ordning kan vissa elever inte ta till sig undervisningen och god ordning och god 

inlärningsmiljö är de viktigaste förutsättningarna för inlärning. Vidare lär sig eleverna också 

att visa respekt för varandra om de bidrar till att upprätthålla ordningen. Elever som ger 

varandra kommentarer i syfte att störa eller provocera accepterar hon inte, eftersom det kan 

vara tecken på mobbning. Lärare 8 understryker att hon avskyr att bli avbruten och anser 

därför att ordning ska råda i klassrummet. I samtal med elever pekar hon också på att ordning 

är viktigt, då närmare bestämt att passa tider är viktigt, eftersom det finns få arbeten med 

flextid.  

 

Lärare 9 

Elever kan inte lära sig att fungera i ett socialt sammanhang om inte ordning råder i 

klassrummet. Det finns risk för att elever hamnar i ett utanförskap om inte ordningen är 

tillräcklig. Skolans viktigaste uppdrag är att fostra och detta sker bland annat genom ett gott 

klassrumsklimat. I detta arbete ingår att elever ska lära sig att hålla samtal och föra egna 

resonemang. Detta uppnås genom god ordning. Ordning är också nödvändig för att eleverna 

ska kunna inhämta kunskaper.   

 

3.3.1 Sammanställning och analys av varför ordning ska råda i klassrummet. 

Här ser vi tydligt att ordning i klassrummet handlar långt ifrån om enbart om att etablera en 

god inlärningssituation. Det rör sig minst lika mycket om att få människor att visa varandra 

respekt, det vill säga behandla varandra väl, att lyssna på varandra och låta var och en få göra 
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sig hörd. Detta stämmer väl överens med det resonemang som Stensmo och Charles för om 

ordningens betydelse för inlärning och fostran för elever, som jag behandlar i uppsatsens 

inledande avsnitt under kapitlet om inlärning och fostran. Genom ordning kan lärare också 

stävja mobbning och andra beteenden som har till syfte att kränka andra elever. Här råder ett 

enhetligt synsätt, detta oavsett om man arbetar på gymnasiet eller i grundskolan. Med andra 

ord är syftet med ordning även att skapa trivsel och trygghet. Detta är sannolikt ett uttryck för 

att fostra fungerande och demokratiska samhällsmedborgare. Jag tror att resonemanget går att 

förklara med att lärarna lever med föreställningen om den gyllene regeln, som Charles 

hänvisar till vilket jag har redogjort för i kapitlet om självkontroll hos elever. Det är 

emellertid bara en lärare som hänvisar till att skolan har ett uppdrag att fostra elever till 

demokratiska individer.  

 

Fostransperspektivet är som tidigare starkast bland lärarna på grundskolan. En av lärarna, 

lärare 9 säger att det är skolans främsta uppdrag är att fostra elever. Vidare säger två av 

lärarna på innerstadsgymnasiet att ordning är viktig för att nivån på undervisningen ska ha en 

bra eller hög nivå. På gymnasiet i söderort ger inte lärarna uttryck för att ordning är 

nödvändigt för att kunna hålla en hög nivå på undervisningen. Här är ordning först och främst 

en förutsättning för att åstadkomma en fungerande undervisning. Här talar två av lärarna om 

att ordningen är en förutsättning för uppnåendet av en trevlig klassrumssituation. Det är dock 

inget som lärarna på innerstadsgymnasiet uttrycker och detta beror sannolikt på att dessa 

lärare inte behöver anstränga sig för att uppnå en trevlig klassrumssituation. Bland lärarna på 

grundskolan är ordningen i första hand viktig för att de svaga eleverna ska tillgodogöra sig 

undervisningen.  

 

Samtliga lärare ger uttryck för att ordning är viktig i första hand för elevernas skull. De sätter 

alltså elevernas utbildning och välmående i första rummet. Hos två av lärarna, lärare 3 och 

lärare 8 finns resonemang som tyder på att god ordning direkt gagnar deras arbetssituation. 

Men i övrigt talar ingen av de övriga lärarna om att ordning är av godo för deras 

arbetssituation. Vad detta beror går inte att besvara utifrån resultaten, men möjligtvis har det 

att göra att lärarna underförstått väger in sin egen arbetssituation i sina svar.  

 

Sammanfattningsvis spelar skolornas elevunderlag rimligtvis en stor roll för hur lärarna 

förhåller sig frågan varför ordning i klassrummet ska råda. Om ordningen initialt är god i 
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klassrummet och eleverna är studiemotiverade behöver sannolikt lärarna inte reflektera över 

ordningen i någon större utsträckning.  

 

3.4 Hur uppnås och upprätthålls ordning i klassrummet?  

 

Lärare 1 

Lärare 1 säger att han använder sig av dialog med eleverna för att uppnå ordning. Bland annat 

använder han den för att komma överens med eleverna om hur ordningsreglerna för 

klassrumstillvaron ska se ut. Om det visar sig att eleverna inte respekterar reglerna, inleder 

han på nytt en dialog om situationen i klassrummet. Reglerna är inte nedskrivna, utan har 

enbart formulerats muntligt. Vid vissa tillfällen låter lärare 1 bli att hänvisa till reglerna, utan 

låter eleverna formulera vad de anser vara rimligt. På så sätt gör han eleverna delaktiga i 

processen vars syfte är att uppnå ordning och sedan verka för att bibehålla den. När det gäller 

mer tillfälliga ordningsstörningar till exempel elever som ägnar sig åt annat än 

undervisningen, kan lärare 1 flytta på elever. En annan metod är att förändra bänkarnas 

placering, men det gör han aldrig under pågående lektion, utan inför kommande lektion. I 

vissa situationer kan lärare 1 bli väldigt arg och kan då slå näven i bordet, men han har aldrig 

använt denna metod på nuvarande arbetsplats. Att visa ut elever från klassrummet är en 

olämplig metod, anser han. Hittills har han inte använt den på den nuvarande arbetsplatsen.  

 

Lärare 2 

Lärare 2 anser att samarbete är en lämplig metod att uppnå ordning med. Detta gör han 

genom att visa att det till stor del är upp till eleverna om det ska råda ordning i klassrummet. 

Han understryker att den egna personen är ett av de viktigaste verktygen för en lärare att 

bringa ordning i klassrummet och säger att noggranna förberedelser är avgörande för att oro 

inte ska sprida sig bland eleverna. Vid genomgångar där han märker att elevernas 

koncentration sviktar kan det vara lämpligt att korta av för att övergå till elevaktiv 

undervisning. Han framhåller att det är viktigt att under pågående lektion kunna ändra 

lektionsupplägget för att återupprätta ordningen i klassrummet. Ordningsregler hänvisar 

lärare 2 till också och här är det också frågan om oskrivna regler, men han påpekar att de är få 

och tydliga. Han säger att han reagerar på när dessa överträds och elever som har för vana att 

komma sent till lektionerna följer han upp genom enskilda samtal. När han anser att elever 

inte uppför sig korrekt brukar han hänvisa till deras ålder och att de med utgångspunkt från 

den bör uppträda värdigt. Om någon elev talar vid en genomgång eller en redovisning brukar 
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lärare 2 titta på eleven i fråga för att visa sitt missnöje. Ibland busvisslar han eller höjer rösten 

för att återta kontrollen i klassrummet, men han blir sällan arg och säger att han aldrig kan 

tänka sig att slå näven i bordet.  

 

Lärare 3 

För lärare 3 är planering det främsta verktyget för att uppnå ordning i klassrummet. Det går 

inte att komma till en lektion och var illa förberedd, eftersom otydlighet orsakar oordning. För 

henne är en noggrann planering och förberedelse ett sätt att överleva som lärare, eftersom 

eleverna är högpresterande och ställer höga krav på undervisningen. På samma gång säger 

hon att det är viktigt att göra klart hur hon förväntar sig att eleverna ska uppträda och arbeta. 

Detta gör hon genom att dela ut ordningsregler till eleverna vid läsårets början. Hennes 

förhoppning är att eleverna sedan ska komma med kommentarer på dessa. Enligt henne själv 

är reglerna tydliga och strikta. Hennes egen erfarenhet är att få elever har konstruktiva förslag, 

däremot har elever reagerat starkt på hennes regler. En av reglerna speglade hur lärare 3 

förväntar sig att eleverna ska vara klädda på hennes lektioner. Eleverna vände sig till sina 

mentorer och framförde sitt missnöje över denna regel. Om elever talar om sådant som inte 

tillhör ämnet reagerar hon på det direkt och söker ögonkontakt med dem. Hon använder 

samma metod för att uppmärksamma eleven på att hon ogillar att denna talar vid genomgång. 

Hon kan aldrig tänka sig att slå näven i bordet, utan anser att elever bör vara vuxna nog för att 

förstå om de stör ordningen. Om det är stimmigt i klassrummet brukar hon resa sig upp och 

vänta tills hon får allas uppmärksamhet. Hon anser att det är meningslöst att visa ut elever 

från klassrummet, eftersom en sådan åtgärd inte leder till några konsekvenser för den enskilda 

eleven. För att minska antalet tillfällen under vilka oordning kan uppstå kan lärare 3 tänka sig 

att minska elevernas valfrihet, minska antalet grupparbeten och införa tuffare rättning.  

 

Lärare 4 

En strategi för lärare 4 att uppnå ordning är att avväpna stökiga elever genom att ge dem 

uppmärksamhet och bekräftelse, men det är inte alltid det fungerar. Samtidigt påpekar hon att 

hon inte vill �domdera� för mycket, utan hänvisar till att eleverna är vuxna människor och att 

de måste inse att det går i skolan frivilligt. Hon brukar istället titta på de elever som talar för 

att göra dem uppmärksamma på att de stör. Lyhördhet och flexibilitet är nyckelord för henne 

och hon anser att det inte går att genomdriva lektionsplaneringen till varje pris. Ibland väljer 

hon att avbryta en lektion och ger resten av genomgången i läxa. När hon märker att elever är 

trötta kan det vara lämpligt att ta rast för att därefter vinna deras uppmärksamhet. Inom 
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arbetslaget tillämpar lärarna gemensamma ordningsregler. Dessa har lärarna tagit fram 

tillsammans och har utarbetat rutiner för hur de ska komma tillrätta med elever som 

omintetgör en gynnsam klassrumssituation. För en tid sedan fick hon och kollegerna några 

elever utskriva från klassen. Genom att dokumentera varje lektion och därefter konfrontera 

eleverna med dessa fakta i trepartssamtal och slutligen hålla ett samtal där rektor deltog, blev 

eleverna placerade i andra och mindre grupper.  

 

Lärare 5 

För lärare 5 är det viktigt att bjuda in eleverna och föra dialog med dem. För att lyckas med 

det kan det också vara nödvändigt att lämna kursplanen. Det är viktigt att gå eleverna till 

mötes för att vinna dem och visa att man som lärare bryr sig om dem. På samma gång är det 

viktigt att kunna visa att man själv är människa och kunna betona för eleverna att den här 

kunskapen måste ni ha. Lärare 5 understryker att det är viktigt att behålla kontrollen när det är 

stökigt i klassrummet och försöker låta bli att bli irriterad på småsaker. Därför ser han alltid 

till att försöka hålla sig lugn och inte brusa upp och tillägger att han tror att elever respekterar 

lärare som inte skriker. Han kan bli arg, men det sker inte ofta och om det sker är det för att 

eleverna ska förstå att det är viktigt att de anstränger sig. I situationer där elever pratar vid 

genomgångar brukar lärare 5 stanna upp och vänta på att eleverna ska förstå att de stör 

arbetet. Om det visar sig att detta inte hjälper kan han tänka sig att flytta på elever under 

pågående lektion. Om en enskild elev stör arbetet alltför mycket kan lärare 5 säga åt den 

eleven att lämna klassrummet och i vissa extremfall kan han säga att alla elever ska lämna 

klassrummet. Ordningsregler tycker lärare 5 är meningslösa så länge brott mot dem inte leder 

till sanktioner.   

 

Lärare 6 

Det viktigaste för en lärare som vill uppnå en god inlärningssituation i klassrummet är att visa 

för eleverna att man är en människa. I detta arbete är det viktigt att vara ärlig och uppriktig, 

säger lärare 6. Som lärare är det också viktigt att behärska sina ämnen och att man är 

motiverad att arbeta och kan konsten att övertyga eleverna om att deras ämneskunskaper är 

viktiga inför framtiden. Elever ser om en lärare inte är intresserad av sitt arbete och en sådan 

lärare förlorar eleverna respekten för. I arbetet ingår att läraren är väl förberedd och har 

material nog för att fylla en hel lektion och samtidigt ha utrymme för att kunna möta eleverna 

och göra dem delaktiga i lektionen genom dialog. I situationer där lärare 6 inte lyckas 

upprätthålla ordningen i klassrummet kan hon vända sig till eleverna och understryka att det 
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är de som ska lära sig. Metoden brukar för det mesta vara framgångsrik, eftersom det råder en 

stark internkontroll inom elevgrupperna. Elever som talar under lektionstid tittar hon intensivt 

på och de som känner henne förstår att hon menar allvar. I vissa situationer kan det också vara 

lämpligt att flytta på elever. Hon framhåller att hon kan bli arg och att det kan hända att hon 

säger åt elever att lämna klassrummet. Detta händer emellertid sällan. Elever i årskurs ett 

brukar lärare 6 arbeta hårt med för att lära sig att passa tider. Sen ankomst antecknas.  

 

Lärare 7  

För lärare 7 är det viktigt att ständigt följa upp de regler och överenskommelser som har 

ingåtts med eleverna. Som lärare för man en ständig dialog med eleverna om situationen i 

klassrummet. Hon säger att hon är tydlig med sina mål med undervisningen. I början av 

årskurs sju får eleverna och deras föräldrar ta del av skolans gemensamma ordningsregler och 

därefter arbetar lärarna mycket med att få eleverna att rätta sig efter dem. Fungerar inte det 

arbetet för lärare 7, börjar hon om på nytt. Hon tillägger att ansvaret i grund och botten ligger 

hos eleverna och att de måste förstå vad ordningsreglerna finns till för. Hon uppger att de 

inom arbetslaget lägger mycket tid på att diskutera ordningsfrågor. Som lärare är det viktigt 

att vara uthållig, envis och inte ge vika för eleverna och en lärare får absolut inte vara rädd för 

att ta konflikter. På samma gång är det viktigt att vara mjuk och möta kommentarer och 

ifrågasättande med humor, det är ingen idé att vara snarstucken, säger hon. Då en elev eller 

flera elever under en längre tid har uppvisat ett störande beteende, kan lärare 7 reagera med att 

bli oerhört arg, men det är olämpligt att höja rösten och skrika över hela klassen.   

 

Lärare 8 

Det är viktigt att få eleverna med sig och det åstadkommer lärare 8 genom att föra dialog med 

eleverna. Hon strävar efter att bygga upp ett ömsesidigt förtroende. Hon betonar att hon är 

väldigt tydlig med vad hennes mål med undervisningen är och är övertygad om att elever 

förstår om läraren är oförberedd. Det kan medföra att oro sprider sig i klassen och att eleverna 

förlorar respekten för läraren. Elever i årskurs sju är hon mycket sträng emot i början. Bland 

annat får de inte tala utan att bli tillfrågade eller räcka upp handen. Om elever kommer för 

sent till lektionen skäller hon ut dem och noterar att de har kommit för sent. Generellt sett 

lägger hon ned stor möda på att eleverna i årskurs sju ska respektera skolans gemensamma 

ordningsregler och att arbetet med att uppnå och upprätthålla ordning kräver ett konsekvent 

förhållningssätt inom arbetslaget. Samtidigt påpekar hon att hon inte riktigt vet hur hon agerar 

för att få eleverna att förstå om de uppträder olämpligt. 
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Lärare 9 

En strukturerad och välplanerad undervisning är det bästa verktyget för att uppnå ordning i 

ett klassrum. I anslutning till det pekar hon på att genomgångar i sig är ordningsskapande, då 

eleverna måste rikta sin uppmärksamhet mot läraren. Med genomgångar aktualiserar hon 

ämnet och därigenom anser hon att eleverna får inlevelse, som sedan håller dem kvar vid 

ämnet. Lärare 9 betonar att hon genom samtal med eleverna kan komma tillrätta med 

ordningsstörande beteenden. Det handlar om att tydliggöra vad i elevens beteende som stör 

ordningen i klassrummet. En metod hon nämner är att fråga eleven eller eleverna hur de 

tänker lösa problemen. Som flera av de andra lärarna i undersökningen tror hon inte på att 

säga åt en elev att lämna klassrummet för att stävja ett störande beteende. Men hon erkänner 

att det händer, men poängterar att hon inte ofta säger åt elever att lämna klassrummet. En 

sådan åtgärd måste följas upp annars är det ingen idé att använda sig av den, eftersom eleven 

inte får lära sig vad i hans eller hennes uppträdande som stör ordningen. Och att visa ut någon 

från klassrummet är i sig ett nederlag, eftersom läraren då vidtagit en disciplinär åtgärd. 

Därför är det bättre att tala med elever och resonera sig fram till en lösning. Hon pekar på att 

ett samtal med eleven efter lektionens slut kan vara en mycket bra investering inför framtiden, 

eftersom lärare och elev i en sådan situation når varandra och för många elever innebär sådana 

samtal att deras förtroende för läraren växer. Hon slår fast att hon inte tror på att skrika i 

klassrummet, eftersom en hel klass inte ska behöva höra en lärare som skriker på en elev. 

Detta eftersom elever ofta har olika bakgrund och olika erfarenheter. Vissa kan ta väldigt illa 

vid sig och om man som vuxen kränker en enskild individ kan denna formas till en person 

som blir bitter på samhället.  

 

3.4.1 Sammanställning och analys av hur lärarna uppnår och upprätthåller ordning i 

klassrummet 

Det framgår tydligt av lärarna svar att de tycker att det är viktigt att åstadkomma och 

bibehålla en god stämning i klassrummet. Tabellen nedan visar de strategier lärarna 

prioriterar. 

 

Tabell 2. Strategier lärarna prioriterar för att uppnå och upprätthålla ordning.  
Strategi Dialog och samtal 

med elever   

Avvärjande 

åtgärder 

Egen planering och 

förberedelse 
Uppföljning av 

ordningsregler 

Antal lärare 7/9 7/9 6/9 6/9 
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Lärarna försöker förebygga ordningsstörningar genom att vara öppna, tydliga och lyhörda. De 

flesta lärare anser att dialog är en bra metod för att uppnå ordning i klassrummet. Genom den 

kan läraren uppmärksamma elever och göra dem delaktiga i undervisningen. Genom dialogen 

möter dessutom lärare och elever varandra och genom samtalet formulerar de tillsammans 

tankar om hur tillståndet i klassrummet bör se ut och följer upp ordningsregler. Alla lärare är 

dock inte lika inbjudande till dialog. Vissa har ett tämligen auktoritärt förhållningssätt till 

eleverna, åtminstone under årskurs sju då eleverna ska lära sig att passa tider, hålla tyst vid 

genomgångar och räcka upp handen och så vidare. Detta synsätt återfinns främst hos de lärare 

som arbetat i många år, det vill säga lärarna på grundskolan och lärare 6, men även hos lärare 

3. De lärarna som arbetat i ett fåtal år har en mjukare framtoning i arbetet med att uppnå och 

upprätthålla ordning i klassrummet. Det är viktigt att vara ett gott föredöme och de flesta 

lärare är överens om att noggranna förberedelser och en strukturerad undervisning är 

avgörande för att upprätthålla ordningen i klassrummet. Flera av lärarna understryker att 

elever upptäcker om en lärare inte är förberedd eller om lärare inte trivs i sin roll. Några 

gymnasielärare ger uttryck för att en förändring av lektionsupplägget är en bra metod att 

återta kontrollen i klassrummet. Det kan röra sig om att ta rast, övergå till en mer elevaktiv 

undervisning eller att helt släppa ämnet och föra en diskussion med eleverna om situationen i 

klassrummet.  

 

Nästan samtliga lärare talar om ordningsregler, men få hänvisar till nedskrivna regler. Det är 

bara en lärare som har egenhändigt formulerade regler. Flera av lärarna uttrycker att 

ordningsregler som inte leder till sanktioner när regelbrott begås, inte är meningsfulla. Det är 

endast på den skola där lärare 7, lärare 8 och lärare 9 arbetar som man tillämpar gemensamma 

ordningsregler. På de två andra skolorna finns som bekant inte gemensamma ordningsregler 

för klassrumstillvaron, även om en diskussion om ordningsregler förs på det gymnasium som 

ligger i söderort.  

 

Lärarna använder sig av få disciplinära åtgärder för att upprätthålla ordningen i klassrummet, 

det är få lärare som överhuvudtaget tror på dem. Några lärare säger sig visa ut elever från 

klassrummet, men de flesta tror inte på åtgärden och en lärare tycker att det är ett 

misslyckande att säga åt en elev att lämna klassrummet. De flesta lärarna använder sig av 

avvärjande åtgärder såsom att söka ögonkontakt med de elever som stör ordningen, genom att 

stanna upp vid genomgång och vänta på att elever som talar ska sluta tala eller genom att säga 
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till en elev eller elever som stör. Några lärare kan även tänka sig att flytta på elever som stör 

undervisningen. Det tycks dock som om lärarna anser att det är mer framgångsrikt att resonera 

med eleverna istället. Ingen ger uttryck för att de skriker på elever som inte sköter sig i 

klassrummet. Det är i sig ordningsstörande och uppfattas som ett olämpligt sätt att uppträda 

på, eftersom en sådan åtgärd kan orsaka oro och vantrivsel. Dessutom slår den blint mot hela 

kollektivet och är på så sätt inte ändamålsenlig. Samtidigt ger flera lärare uttryck för att de 

inte ger sig in i maktkamper med elever, utan de väljer avvärjande åtgärder för att inte ge 

eleven möjlighet att driva kampen vidare och på detta sätt behåller läraren sin auktoritet i 

klassrummet.  
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4. Slutsatser 

Lärare är ledare i klassrummet och ska vara kunniga, skickliga pedagoger och ska dessutom 

organisera klassen som ett arbetande kollektiv. I detta sammanhang är ordning av central 

betydelse. Därför är det av intresse att titta närmar på vad forskare ger begreppet ordning för 

betydelse. I uppsatsens inledande del utgick jag från pedagogikforskaren Doyle som hävdar 

att ordning i första hand inte handlar om att disciplinera elever utan att lärarens uppgift är att 

utarbeta rutiner och regler som gör det möjligt att upprätthålla ordning i klassrummet.36 

Ordningen bestäms alltså inte enbart av hur eleverna uppträder, utan av hur arbetet läggs upp 

och regleras av läraren i samarbete med eleverna. I den här uppsatsen har jag valt att utgå från 

bilden av den självförverkligande människan och den komplicerade människan. Detta betyder 

att elever ska få möjligheten att förverkliga sig själva och få uppmuntran av lärarna för sina 

initiativtaganden. För att som lärare kunna gå detta till mötes krävs ett så kallat 

situationsanpassat ledarskap, det vill säga att en lärare kan arbeta med samma uppgift på olika 

sätt i olika klasser. Läraren ska kunna anpassa undervisningen och ordningen till en nivå som 

klassen ifråga klarar av med tanke på motivation, disciplin och kunskap. Ordning kan därmed 

betraktas som ett tillstånd som måste underhållas och upprätthållas.  

 

Ordning har en central betydelse för två områden och dessa är inlärning och fostran. I 

litteraturen pekar flera forskare på skolans betydelse för fostran och varför skolan ska fostra 

elever. Ordning är ett verktyg för att uppnå detta. Ordning är viktigt för att åstadkomma en 

gynnsam inlärningssituation, det vill säga att elever ska få arbeta i lugn och ro och slippa att 

bli störda av klasskamrater, som inte tar ansvar för sitt beteende. Samtidigt kan en del av de 

situationer som uppfattas som ordningsstörande orsakas av koncentrationssvårigheter hos 

elever. Flera av de beteenden som lärare och forskare anser vara uttryck för störningar är i 

själva verket problem som bottnar i att elever inte orkar koncentrera sig, inte har den 

intellektuella kapaciteten eller har en motivation som inte stämmer överens med lärarens 

ambitioner.  Elevbeteenden som av lärare uppfattas som disciplinproblem kan i själva verket 

vara resultatet av kulturella skillnader och orsaken till ordningsstörningen kan mycket väl 

vara en följd av lärares otydlighet och oförmåga att ta hänsyn till elever med annan kulturell 

bakgrund än den svenska. 

 

                                                
36 Se sid. 3 
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Ordet disciplin är i detta sammanhang svårt att komma ifrån, men det måste problematiseras 

innan det sätts in i ett sammanhang. Begreppet har olika innebörd för olika människor. Flera 

forskare menar att ordet har fått en dålig klang, men att det trots det har en viktig roll att spela 

i dagens skola. För pedagogikforskaren Charles, vars tankar jag redogjorde för i inledningen 

av uppsatsen är disciplin en förutsättning för att arbetet i klassrummet överhuvudtaget ska 

kunna fungera.37 Eleverna ska sköta sitta arbete, de ska uppvisa ett ansvarfullt beteende och 

de skapa goda mänskliga relationer. Disciplin har i detta sammanhang har att göra med hur 

eleven förhåller sig till andra elever, det vill säga vad som är önskvärt uppträdande. 

Gränssättande är en metod som hjälper elever att lära sig att tygla sina känslor och hjälper 

dem förstå vilket beteende som är socialt acceptabelt. På samma gång är disciplin ett verktyg 

för att lära elever att ta del i det demokratiska samtalet, det vill säga att skolan genom 

gränssättande lär elever att vänta på sin tur, lyssna på andra, lär sig att ta ansvar och låter 

andra fritt få uttrycka sina tankar. Slutligen pekar Charles på att elever genom självdisciplin 

lär sig att genomföra uppgifter som är svåra och ansträngande och därigenom banar disciplin 

väg för självförverkligande, självständighet och organisationsförmåga.  

 

Disciplinproblem är en annan dimension av begreppet disciplin och innebär att arbetet i 

klassrummet avbryts för att någon begår en handling som flyttar uppmärksamheten från 

undervisningen till något annat. Handlingen kan vara medveten eller omedveten och i de 

flesta fall anser lärare att det är de synliga störningarna, som orsakar störst problem. Disciplin 

kan också kopplas till disciplinering som kan sägas vara ett uttryck för hur skolan vill forma 

eleverna. Efter skolan väntar yrkeslivet och under skoltiden ska eleverna lära sig vad som 

förväntas av dem som vuxna. Skolan formar elever enligt en norm för att anpassa dem till de 

krav som samhället ställer. Detta mål är uttalat i gamla läroplaner, men har försvunnit i takt 

med att vi rör oss emot problembaserat lärande. Vissa forskare menar dock att perspektivet 

lever kvar hos lärare trots att målet inte längre finns inskrivet i dagens läroplaner.   

 

Vad är ordning respektive oordning i klassrummet?  

Resultaten pekar på att lärarna har svårt att ge entydig definition av vad ordning är. För 

flertalet lärare är ordning något som varierar med det segment som lektionen befinner sig i. 

Det står också klart att lärarna inte beskriver det i termer av samarbete i klassrummet och 

organisation av verksamheten. Hälften av lärarna tycker att ordning råder när personerna i 
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klassrummet visar varandra ömsesidig respekt och det är betydligt lättare för lärare att 

definiera ordning utifrån elevbeteende, i synnerhet i termer av icke önskvärda beteenden, men 

även önskvärda beteenden lyfts även fram av lärarna. Det sistnämnda är mer vanligt 

förekommande hos lärare som har en tydligare bild av ordning, det vill säga de som har 

arbetat i många år och lärare 3, som arbetar på innerstadsgymnasiet. Störande beteenden kan 

delas in i två kategorier. Den första är förknippad med personlig ordning och omfattar 

beteenden som att passa tider, ha med sig rätt utrustning och inte ha ogiltig frånvaro. Den 

andra kategorin är allmän ordning som innebär att eleverna ska bidra till att skapa en god 

klassrumssituation. Det är emellertid svårt att hålla isär de två kategorierna, eftersom brister i 

personlig ordning kan få negativa konsekvenser för den allmänna ordningen.  

 

Bilden av ordning som lärarna har är i första hand ett tillstånd i klassrummet som inte ska 

utsättas för störningar. Lärarna ser emellertid olika allvarligt på ordningsstörningar. Den 

störning som flest lärare nämner är samtal som inte anknyter till ämnet och den form av 

störning som lärare ser allvarligast på är bristande respekt för elever som håller 

presentationer. Dessa beteenden motsvarar de former av störningar som Denscombe kallar för 

öppna störningar. Jag har behandlat Denscombes resonemang i inledningen av uppsatsen.38 

Dolda störningar nämner inte lärarna i någon större utsträckning. Förklaringen till att lärarna 

uppger att reagerar på elevbeteenden som de anser vara störande är troligtvis att deras 

auktoritet ifrågasätts genom elevernas uppträdande.    

 

I likhet med Doyle anser de flesta lärarna att ordning definieras utifrån vilken sorts 

verksamhet som pågår i klassrummet. Det är därför omöjligt att upprätthålla en och samma 

grad av ordning under alla lektioner. Lärarens ledarskap är i detta sammanhang 

situationsanpassat och läraren måste kunna låta eleverna agera friare utan att det 

nödvändigtvis behöver försämra lärandesituationen. Men alla lärare ger inte uttryck för detta 

synsätt. De som urskiljer sig är lärarna som arbetar på grundskolan och återigen lärare 3. Hur 

kommer det sig? Vi får inte glömma att tre av dessa lärare arbetar på grundskolan och har 

arbetat där många år och undervisar elever på grundskolans senare år. Dessa är generellt sett 

inte lika mogna som gymnasieelever och det kan vara en förklaring till den skillnad som kan 

observeras mellan gymnasielärare och grundskolelärare. Hur ska vi förklara lärare 3 och 

hennes resonemang? Vi vet sedan tidigare att hon är utbildad till lärare i USA och att hon har 
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arbetat där som det. Enligt Williams, Lahdenperä och Sanchez, var resonemang jag har 

redogjort för i uppsatsens inledning har amerikanska lärare en större benägenhet än svenska 

att fokusera på lydnad och disciplin hos elever.39 Detta kan möjligtvis vara en förklaring till 

hennes resonemang. Resultatet måste dock tolkas med stor försiktighet.  

 

Varför bör ordning råda i klassrummet? 

Syftet med ordning kan delas in i tre punkter enligt de svara lärarna ha givit och dessa är att 

skapa en god inlärningssituation; att lära elever att visa andra människor respekt; att skapa en 

trevlig och trygg miljö. De flesta pekar på att ordning är en förutsättning för att en gynnsam 

inlärningssituation ska uppnås i klassrummet. Fem lärare använder sig av ordet respekt när de 

ska förklara varför ordning bör råda i klassrummet och förmodligen står det för att eleverna 

ska lära sig att visa andra människor hänsyn och tolerans. Vad som också framkommer är att 

man genom ordning uppnår en trevlig och trygg stämning i klassrummet.  

 

Lärarna på grundskolan anser att ordning ska råda för att svaga elever ska kunna ta till sig 

undervisningen, de hänvisar med andra ord till arbetsro. För lärarna på gymnasiet gymnasiet i 

söderort är ordningen viktig för att åstadkomma en trevlig klassrumsmiljö, medan lärarna på 

innestadsgymnasiet uppger att ordning är viktig för att nivån på undervisningen ska vara bra. 

Detta pekar återigen på att elevunderlaget har en betydelse för hur lärare ser på begreppet 

ordning. Ordning tycks dock vara ett viktigare instrument för att lära eleverna att behandla 

varandra väl och fostras till demokratiska medborgare. Några lärare ger också uttryck för att 

ordning är en förutsättning för att eleverna ska lära sig att ingå i ett socialt sammanhang. Detta 

synsätt är särskilt tydligt hos lärarna på grundskolan, som är de lärare som i högst grad 

betonar skolans fostransuppdrag och det är också dessa lärare som har flest antal år i yrket. 

 

Ordning är också ett hjälpmedel att stävja mobbning och andra kränkande beteenden bland 

elever. Ingen av lärarna nämner att ordning i klassrummet är viktigt för lärarnas egen skull, 

utan det är elevernas utbildning och välmående som sätts första i rummet, det är åtminstone 

vad som framkommer i lärarnas svar.  
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Hur uppnås och upprätthålls ordning i klassrummet? 

Här var svaren i regel fylliga och det förefaller vara enklare för lärare att redogöra för hur de 

arbetar med ordning i klassrummet. Frågan är om man kan påstå att lärare vet vad hur de gör 

men inte varför? Av lärarnas svar framgår hursomhelst att arbetet med att uppnå och 

upprätthålla ordning i klassrummet i stor utsträckning handlar om att bemöta elever med 

lyhördhet och öppenhet. De flesta lärarna säger att de genom dialog och samtal på grupp- och 

individnivå kommer överens med eleverna och kan då göra eleverna delaktiga i 

undervisningen. Om lärarna tidigare inte givit sig själva en roll i sammanhanget, så gör de det 

här. De flesta är överens om att förberedelse och planering är förutsättningar för att förebygga 

och undvika ordningsstörningar. På samma gång är detta ett sätt att föregå med gott exempel 

och att visa att man som lärare har goda ämneskunskaper.  

 

Det framgår tydligt att få av lärarna använder sig av disciplinära åtgärder, det vill säga 

sanktioner. Att visa ut en elev från klassrummet anser lärarna vara en olämplig metod för att 

upprätthålla ordningen i klassrummet och att skrika strider direkt mot målet att åstadkomma 

och bibehålla en trevlig stämning. Däremot väljer lärare ofta att markera att ogillar elevers 

uppträdande, men utan att det går ut över andra elever, åtminstone är detta lärarnas ambition. 

Flera lärare, framförallt de på grundskolan och de på gymnasiet i söderort, använder sig av 

ordningsregler i arbetet. Lärarna på grundskolan betonar att de kontinuerligt hänvisar till 

ordningsregler och under årskurs sju är detta arbete som intensivast. Tillrättavisningar 

förekommer inte i samma grad på gymnasiet och lärarna motiverar det med att eleverna är 

vuxna nog att förstå hur de ska uppträda.    

 

Resultaten pekar på att skolornas elevunderlag har betydelse för hur lärare och skolledning ser 

på ordningsbegreppet. Homogent elevunderlag medför i regel en tämligen sval diskussion om 

ordning, medan skolor med heterogent elevunderlag för intensiv och kontinuerlig diskussion. 

Men även antal i yrket tycks påverka lärarnas syn på ordning i klassrummet. Det visar sig att 

lärare som arbetat i många år har en mindre tillåtande inställning till elevers beteende. 

Förvisso undervisar dessa lärare på grundskolan och där finns generellt sett ett mer uttalat 

uppdrag att fostra eleverna till fungerande samhällsmedborgare. Jag tycker därmed att det går 

att se skillnader i resonemang utifrån skoltillhörighet och antal år i yrket.  
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5. Avslutande diskussion 
I den här uppsatsen har jag visat att ordningsbegreppet är svårt att definiera. Synen på vad 

ordning är och varför ordning är nödvändigt flyter samman. Det är i sig inte 

uppseendeväckande, eftersom som ordning för lärarna inte är ett självändamål, utan ett 

verktyg för att uppnå en god inlärningssituation och för att fostra elever. Vi kan därmed drista 

oss till att säga att begreppet ordning är svårt att hantera för lärare. Jag tycker mig hur som 

helst se att lärare uppfattar ordning som ett tillstånd som inte ska utsättas för störningar. Det 

förefaller då som om lärare anser att syftet med ordning är att disciplinera elever, det vill säga 

att fokusera på elevers störande beteenden.   

 

Ordning i klassrummet kan också betraktas som ett lärande i sig, eftersom lärarna uttryckligen 

anser att elever ska lära sig att visa varandra respekt och uppträda på ett för samhället 

godtagbart sätt. Jag kan emellertid inte säga mig se att lärarna anser att syftet med ordning är 

att arbeta enligt en dold läroplan. Om den existerar är det inget lärarna har reflekterat över. 

Sannolikt är de kännetecken Jackson tillskriver den dolda läroplanen ofrånkomligen en 

konsekvens av klassrumssituationen, där tiden och utrymmet ständigt är begränsande 

faktorer.40    

 

Ingen av lärarna använder ordet disciplin och det beror sannolikt på att det är tämligen belagt 

med tabu. Var gränsen går mellan ordning och oordning är av allt att döma något som varje 

enskild lärare avgör. Troligtvis blir det lättare att ha bra ordning om alla lärare arbetar på ett 

likvärdigt vis med ordning i klassrummet och för att lyckas att uppnå och upprätthålla ordning 

måste hela skolan kommunicera ett och samma budskap till eleverna. Begreppet kan ges olika 

innebörd beroende på vem man frågar och hos lärare finns givetvis denna spännvidd också. 

Men vad får det för konsekvenser om elever får olika signaler om vad som är rätt och fel och 

vad som är god moral. Hur ska mötet mellan elever och lärare då fungera och vad kommer det 

på sikt att betyda för skolan som arbetsplats?  

 

Synen på ordning har sannolikt förändrats i takt med övergången från industrisamhället till 

kunskapssamhället. Eftersläpningen i skolan har dock varit påtaglig och åtskilliga år efter att 

andra verksamheter hade börjat övergå till ett problembaserat lärande började skolans värld 

anamma detta synsätt. En konsekvens av övergången är att synen på lärarens roll och funktion 
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som kontrollutövare förändrats och eleven förväntas idag att i högre utsträckning ta ansvar för 

sitt lärande. Lärarens roll liknar idag handledarens, eftersom undervisningen har blivit mindre 

lärarcentrerad. Undervisningen har börjat anta nya former och lärare som har skolats in i 

denna anda har idag en annan uppfattning om kontrollutövande och hos dessa lärare är det 

situationsanpassade ledarskapet mer närvarande än hos de äldre. 

 

Äldre lärare har förmodligen svårt att släppa den så kallade katederundervisningen och bland 

dem förekommer uttalanden som att de inte längre får vara lärare. I dagens skolpedagogik har 

inlärning ersatts av lärande och implicerar att expertstyret har avskaffats. De som fortfarande 

utgår från lärar- och läroboksstyrd undervisning reflekterar kanske inte över att synsättet hör 

hemma i ett auktoritärt samhälle. Men frågan är om det är enkelt att finna sig i denna lärarroll. 

Dessa lärare uppfattar kanske sitt uppdrag i första hand i termer av att vägleda och fostra 

eleverna och inte korrigera och styra, eftersom de på samma gång ger uttryck för att deras 

välmående är viktigt.       

 

För lärare handlar ordning i liten utsträckning om hur arbetet i klassrummet organiseras. De 

talar inte primärt om strategier eller om handlingsplaner. Hur lärare organiserar arbetet i 

klassrummet har inte varit möjligt att få en klar bild av. Ordningsregler för klassrumsvistelsen 

förekommer, för det mesta är de nedskrivna och används som ett kontrollinstrument. De lärare 

som är mer tillåtande i sin ledarstil säger inte att de använder skrivna ordningsregler. Vad som 

också står klart är att lärare i liten utsträckning vill använda sig av disciplinära åtgärder som 

att visa ut elever från klassrummet. I skoldebatten (DN 050509) framhålls att lärare i större 

utsträckning vill använda denna disciplinära åtgärd, men att de inte vet om de har rätt att göra 

det. Är det möjligtvis så att lärare saknar kunskap på området och varför har de i sådana fall 

inte försetts med den. Vem ligger ansvaret på? I debatten talas det även om att antalet 

konflikter i klassrummen ökar och att lärare allt oftare måste lägga mer tid på att lösa 

konflikter.  

 

Begreppet disciplin är problematiskt, det har tydligt framgått. Lärare talar ogärna om disciplin 

och kontrollutövning, utan om elever som lär sig att visa respekt för andra människor och om 

störande elevbeteenden. Den enskilda eleven ska lära sig att ta ansvar för sitt beteende och 

arbete. Självkontroll är emellertid inget som växer fram av sig själv, den bygger på att elever 

har goda förebilder och att läraren sätter tydliga gränser för vad som är acceptabelt beteende. 

Här har läraren en viktig funktion att fylla. Kontrollutövningen bland lärare baserar sig inte 
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längre på hot och aga, utan på att läraren övertygar och övertalar eleverna om att 

undervisningen är nödvändig och leder till självförverkligande. Det är med andra ord en 

betingad makt lärarna utövar, som i slutänden förutsätter att eleverna lyder läraren.   

 

När lärare nämner icke önskvärda beteenden rör de i många fall sådana som att tala när 

läraren eller elever håller genomgång, sen ankomst och samtal som inte tillhör ämnet. Det är 

med andra ord utåtagerande beteenden och inte introverta beteenden som lärare i första hand 

uppfattar som störningar i klassrummet. Förklaringen till lärarnas inställning kan ligga i att 

deras ambitioner med undervisningen inte överensstämmer med elevernas och då uppstår en 

intressekonflikt. Men frågan är om lärande uteblir för de elever uppvisar som uppvisar 

störande beteenden och för de övriga eleverna i klassrummet?  
 

Störande beteenden inträffar när elevernas uppträdande fångar andras uppmärksamhet och 

beteenden som leder till att undervisningen avbryts. Var finner vi orsakerna till dessa 

beteenden? Sedan tidigare vet vi att många elever har koncentrationssvårigheter idag och 

därmed har en svag självkontroll. Samhället ställer höga krav på unga människor och 

stressrelaterade problem hos unga människor är vanligare idag. Elever med en annan kulturell 

bakgrund uppfattas som störande när de bryter mot ordningsregler, eftersom den disciplin de 

är vana vid inte stämmer överens med den som råder i den svenska skolan. Samtidigt har 

dessa elever behov av att bli bekräftade och söker därför uppmärksamhet från omgivningen.      

 

Bland lärare som arbetar på skolor med heterogent underlag är det vanligare att reagera på 

störande beteenden som återges ovan. Slående är hur lite lärarna reflekterar över orsaker till 

elevers störande beteenden. Lahdenperä (1997) har i tidigare forskning visat att svenska lärare 

har en tendens att tillskriva egenskaper eller bakgrunden hos elever som orsaker till elevernas 

skolsvårigheter. Istället för att försöka hitta brister i läroplanen eller i undervisningen väljer de 

att lägga ansvaret på den enskilda eleven.   

 

Självrannsakan hos lärare förekommer, men definitivt inte samma omfattning som lärare 

rannsakar elever. Flera lärare uppger att man som lärare måste vara tydlig och konsekvent för 

att bibehålla ordningen i klassrummet. Att använda ordningsregler och återkoppla till dem är 

ett uttryck för detta. En lärare får inte distansera sig för mycket från eleverna, utan det är av 

vikt att lyssna på eleverna och föra dialog med dem. Men en lärare får aldrig förlora ansiktet 

genom att skrika till hela kollektivet när en enskild elev uppträder olämpligt. Slående är att till 
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synes få lärare ger uttryck för att de uppmuntrar och stärker positiva beteenden bland elever.  

För att få ett bredare perspektiv av ordningsbegreppet och för att få en tydligare bild av det är 

det kanske nödvändigt att vidga synfältet från klassrummet och lektionen till hela skolans 

område och till all den tid elever och lärare tillbringar i skolan. Frågan är om det är möjligt att 

hålla isär ordning i klassrummet från ordning i skolans övriga verksamhet. En framtida 

forskning som uppmärksammar detta vidgade perspektiv tycker jag därför vore av intresse. I 

samband med det skulle det vara intressant att undersöka vilka faktorer som påverkar ordning 

i både positiv och negativ bemärkelse. Slutligen tror jag att en studie som bygger på 

observationer kan kasta ett nytt ljus över de frågor som undersökts i denna uppsats.  
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Bilaga 1 

 
Frågemall till intervju för c-uppsats 
 
Vad är ordning i klassrummet? 
 
Vad är oordning i klassrummet? 
 
Har begreppet ordning flera betydelser eller dimensioner och i så fall vilka?  
 
Varför ska det råda ordning i klassrummet? 
 
Finns det några områden i undervisningen där ordning är viktigare än andra? 
 
Hur går du tillväga för att uppnå och upprätthålla ordning i klassrummet? 
 
Hur mycket tid och arbete lägger du ned på ordningsfrågor?  
 
Vilken roll spelar eleverna i arbetet med att uppnå och upprätthålla ordning i klassrummet?   
 
 
 
 
 
 


