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Abstract 

 

 

Title: They should set the bar for good behavior! A research about how pupils think the 

teachers interact to questions of classroom discipline such as, general discipline, rules and 

follow up of discipline acts.  
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There are very few studies that have taken the matter of teacher’s leadership in disciplinary 

actions into research. That is why the purpose of this essay has been to investigate the 

relationship of how students think their teachers appear in questions of discipline. The study 

has been narrowed down to gather and analyze the experiences that students have about 

teachers, and how teachers uphold and set themselves to ground rules in the classroom. The 

study has shown how the students interpret teacher’s act of following up consequences of 

classroom rules. It has also shown that the pupils get a feeling and believe that teachers think 

they’re above the rules that actually have been created by them selves. Nor are the teachers 

consequent enough in following up the rules that has been placed to follow in the classroom. 

Conclusively the teacher’s rules are not for the teachers while it is they who should set an 

example.  

 

The report is based on researching material, consisting of a questionnaire with complementary 

interviews. The participants are 70 students who currently stay in the grades four and five at a 

countryside school in the outskirts of southern Stockholm. The research material is very 

detailed with a high validity and reliability.  

 

 

Keywords: Students experiences, teachers leadership, discipline, ground rules and following-

up on rules.  

 

Nyckelord: Student upplevelser, lärares ledarskap, disciplin, regler och konsekvenshantering. 
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1. Inledning 

 

Denna c-uppsats kommer att belysa ett tidigare relativt outforskat område, närmare bestämt 

hur elever upplever att lärare förhåller sig till ordningsfrågor. Med ordningsfrågor avses de 

regelsystem som antingen bestäms av läraren enskilt, eller av lärare och elever gemensamt. 

Undersökningen handlar om elevernas upplevelse av och önskemål om hur lärare skall skapa 

ordning i klassrummet och hur eleverna upplever att satta regler upprätthålls och efterlevs av 

läraren.  

 

Utgångspunkten i undersökningen är alltså elevers perspektiv i praxis. De elever som 

medverkar i undersökningen går i årskurserna 4-5 i en skola på landsbygden i den södra 

utkanten av Stockholms län. Undersökningen kan alltså inte generaliseras till elevers 

uppfattning i allmänhet, men den pekar likväl på ett antal förhållanden som kan antas vara 

giltiga på fler skolor än den undersökta. 

 

Denna uppsats är viktigt då det finns få tidigare studier och den kan ge oss kunskap som kan 

ligga till grund för förbättringar i ledarskapet i skolan. Den bör därför vara av stort intresse för 

alla som arbetar och skall arbeta inom skolan, samt för föräldrar och andra instanser som har 

kontakt med skola och elever.  

 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elever i åk 4-5 på en lantbygdsskola i 

Stockholms läns södra utkant, upplever lärares ledarskap och förhållningssätt till 

ordningsfrågor. Med ordningsfrågor menas frågor om disciplin
1
, regler

2
 och konsekvenser vid 

regelbrott.  

 

 

1.2 Frågeställningar 

Frågeställningarna nedan bygger på undersökningens syfte. De frågor som jag söker svar på i 

min undersökning är: 

                                                 
1
 Disciplin är ett begrepp för ”ordning och reda”. Begreppet används flitigt i den litteratur som denna c-uppsats 

bygger på. 
2
 Regler; normativa regler om hur man skall uppför sig i klassrummet, ex. inte gå in med utomhusskor. 
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- Hur ser eleverna på lärarens disciplinära ledarskap? 

- Vilken roll skall lärare spela i konsekvenshantering
3
? 

- Hur upplever eleverna att lärarna själva förhåller sig till de gemensamma 

klassreglerna? 

- Anser eleverna att det behövs regler för bra ordning och uppförande i ett klassrum? 

 

 

1.3 Bakgrund 

Som lärarstudent har jag i min utbildning orienterat mig i kurslitteratur om olika typer av 

ledarskap. I utbildningen har jag också undervisats i för- och nackdelar med vissa ledarstilar 

samt läst om hur jag skall agera som en bra lärare och hur jag skall hålla ordning och disciplin 

i klassrummet. Vad jag däremot inte har undervisats i är elevers uppfattning om lärares 

ledarskap. Därför vill jag med denna c-uppsats, undersöka just detta område med fokusering 

på lärares förhållningssätt till olika ordningsfrågor – som disciplin, regler och 

konsekvenshantering vid regelbrott. Jag anser, att det är viktigt för en lärare, att känna till de 

verkningar som ett ledarskap kan få, för att på så sätt kunna förbättra sitt ledarskap i 

framtiden. 

 

Tidigare har det skrivits uppsatser där elever har fått ge sin idealbild av en lärare och ett bra 

klassrumsklimat (Kirch, 2007). Det har också skrivits åtminstone en uppsats som handlar om 

huruvida regler är lösningen för ordning och reda i skolan (Ekelöf & Kjellin, 2008), detta ur 

ett lärarperspektiv. Vad som framkommer i uppsatsen är att lärarens förhållningssätt till regler 

har stor betydelse för ordningen i klassrummet. Att man är konsekvent och följer reglerna är 

viktigt. Det är också så att reglerna inte skall vara impulsivt förhandlingsbara. Om elever vill 

påverka och förändra vissa regler så skall det ske i ordnade demokratiska diskussioner med 

hela klassen i form av exempelvis klassråd. Enligt Ekelöf & Kjellin idealiserar eleverna 

ledarskapet hos läraren som att denne skall vara tydlig i sitt förhållande till regler och ha 

struktur och ordning. Ett sådant ledarskap är uppskattat men, får inte gå till överdrift och 

övergå i en militär, auktoritär disciplin. Detta varnade eleverna som deltog i Kirch 

examensarbete Den ideala läraren – Elevers uppfattning om lärares ledarskap (Kirch, 2007) 

för och framhöll vikten av bestämdhet på ett ödmjukt sätt.  

                                                 
3
 Konsekvenshantering; hantering och uppföljning av konsekvens. 
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Vidare framgår det i Kirchs (2007) studie att eleverna anser att det skall vara roligt att gå i 

skolan. Att eleverna påpekar att det skall vara roligt att gå i skolan kan diskuteras med 

utgångspunkt i en artikel ur tidskriften Pedagogiska magasinet (Nr.1, 2010). Artikeln har 

titeln Fostran som pedagogisk uppgift och följde numrets tema värdegrund. Författaren 

Gunnel Colnerud, diskuterar den energi som läraren lägger på att få elever att ta av sig 

mössan/kepsen. Hon skriver: 

 
Hur mycket energi har inte spillts genom åren på att tvinga elever att ta av sig mössan eller kepsen – 

en typisk social konvention som kan och har ändrats på kort tid. Jämför denna norm med normen att 

inte såra andra. Den normen är onekligen mera bestående, men ägnas inte alltid samma 

uppmärksamhet. 

                                                                                                                                   (Colnerud, 2010) 

 

Hur upplever eleverna att läraren förhåller sig till olika regler i ordningsfrågor? Är det som 

Colnerud ovan diskuterar, att vi i skolan fokuserar på mindre viktiga normer. Vem bestämmer 

vad som är viktigt, respektive mindre viktigt? Med hänvisning till styckets inledning; är det 

roligt att gå till skolan då mycket av undervisningens fokus ligger på att eleverna skall ta av 

sig mössan/kepsen? Vad anser eleverna? Hur tror de att lärarens inställning till detta är? Detta 

är exempel på frågor som kommer att behandlas i den empiriska undersökningen. 

 

Om man blickar tillbaka på lärarrollen under det gångna seklet, 1900- talet, så kan det 

konstateras att det har skett förändringar. Tidigare fördes en tydlig disciplinär undervisning i 

klassrummet där läraren satte gränser och gjorde upp regler för exempelvis ordning och 

beteende. I dag debatteras det i medier och politiska sammanhang om ett ökat elevinflytande i 

skolan. Det har varit populärt att klassen konstruerar sina egna gemensamma regler 

tillsammans med läraren, i form av ”kompissolar” eller ”klassens regler”. (Dessa regler 

behöver inte dokumenteras i skrift utan de kan också vara muntliga). De här reglerna har 

bland annat handlat om hur man skall bete sig mot varandra och hur man skall uppföra sig i 

klassrummet/skolan. Men en sådan ”regeltavla” förutsätter också att det finns konsekvenser 

för vad som händer vid ett regelbrott, något som sällan tas med i klassens regelverk. 

 

Två forskare, Lee och Marlene Canter, har utformat en disciplinplan i tre delar. Planen 

inkluderar sätt för läraren att hantera regler. I planen skall det finnas regler som eleverna skall 

följa omgående. Följs reglerna skall eleven erfara positiv uppmärksamhet och om reglerna 

inte följs skall det leda till konsekvenser. Disciplinplanen skall vara skriftlig och synlig för 
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dem den gäller för (Stensmo, 2000:75). Canters disciplinära plan har varit en inspirationskälla 

för min formulering av denna uppsats syfte och avgränsning.  

 

 

 

2. Tidigare forskning 

 

Som jag skrev i inledningen till denna c-uppsats, finns det relativt få undersökningar med 

utgångspunkt i ett elevperspektiv. Mig veterliggen finns inte heller många undersökningar 

som specifikt handlar om lärares ledarskap och förhållningssätt till ordningsfrågor, varken ur 

ett lärar-, rektors- eller elevperspektiv. Vad jag har funnit är en doktorsavhandling om köns- 

och maktperspektiv på uppförandenormer i svenska klassrumskulturer, där jag har kunnat 

urskilja elevers åsikter om konsekvenshantering. Dessutom finns ett antal c-uppsatser som 

handlar om lärares ledarskap i sin helhet, om hur elever idealiserar lärarrollen, vad som är ett 

önskvärt klassrumsklimat och om huruvida regler är lösningen för ordning och reda. Dessa 

uppsatser är skrivna ur olika perspektiv, men jag har valt att endast fokusera på 

elevperspektivet.  

 

I ett examensarbete av Kirch, ”den ideala läraren – elevers uppfattning om lärares 

ledaregenskaper” (2007), framgår att: 

 

…elever uppskattar ett ledarskap som är grundat på förtroende, tydlighet, struktur och ödmjukhet. 

Detta skapas genom tydliga regler och konsekvenser, ömsesidig respekt, ett inspirerande och 

variatoriskt arbetssätt samt genom att ha kul tillsammans. 

                                                                                                                        (Kirch, 2007:abstrakt) 

 

Vad gäller struktur och regler varnar Kirch för att de inte få missbrukas eller misstolkas av 

läraren, då det finns en risk för att ett mer distanserat förhållningssättet till eleverna kan 

uppstå. Eleverna i Kirch undersökning betonar att samtidigt som det skall vara roligt att gå i 

skolan finns behovet av tydliga krav på ordning och reda för att lärandemiljön skall bli så bra 

som möjligt (Kirch, 2007:32). En av de nioåriga flickorna som Kirch intervjuade beskrev den 

idealiska läraren som kan ”…skratta ibland men samtidigt bli arg…” (Kirch, 2007:29).  

 

I undersökningar som har gjorts i grundskolor, framgår att eleverna vill ha ordning och reda 

under lektionstid. Att det bör vara en lugn och rofylld stämning i klassrummet påpekas i Per-
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Anders Nilssons examensarbete om ”Ett klassrumsklimat för lärande” (2002). Vad som också 

framkommer är att eleverna anser att läraren själv har ett stort ansvar att se till att ordning och 

reda efterlevs i klassrummet. Det är alltså upp till läraren att exempelvis få tyst på pratiga 

elever (Nilsson, 2002:26). Att genom tillsägelser få tyst på pratiga elever upplevs av forskaren 

Maria Wester (2008:142) som vanligast förekommande konsekvensen i skolan. Tillsägelserna 

tenderar till att fokusera på vad eleven inte skall göra istället för vad eleverna skall göra 

(Wester, 2008:139). Om en tillsägelse ges skall den vara motiverad för att den skall bli åtlydd 

enligt eleverna i Westers doktorsavhandling. 

 

I Ekelöfs och Kjellins examensarbete ”Ordning och reda i skolan – är regler lösningen?” 

(2008), sätts lärares och rektorers förhållningssätt till regler i fokus. Där framgår att lärare 

anser att vikten av att vara konsekvent i sitt förhållningssätt till regler har stor betydelse för 

ordningen i klassrummet. Ett sådant förhållningssätt ställer sig även eleverna positiva till, 

enligt Kirch (2007) och Nilsson (2002). Som tidigare har nämnts, vill elever ha ordning och 

reda i klassrummet, vilket Ekelöf och Kjellin (2008:24) menar underlättas genom 

användandet av regler. Även Westers resonerar i sin forskning om både elevers och lärares 

önskan om ordning och reda. En förutsättning för denna ordning: 

 

…skulle vara att eleverna vet vilka regler som gäller och att dessa regler är motiverade. Vidare 

skulle brott mot reglerna resultera i konsekventa sanktioner. Ordning skulle också innebära att 

ingen elev ägnade sig åt att prata eller leka på ett sätt som störde andra. 

     (Wester, 2008:220) 

 

 

 

 

3. Teori om ordningsfrågor 

 

Det här avsnittet kommer att belysa och redogöra för teorier om hur lärare bör leda i olika 

ordningsfrågor, det vill säga disciplin, regler och konsekvenshantering vid regelbrott. Det 

handlar om vad som är ett bra ledarskap enligt litteraturen på området. Men jag ska börja med 

den övergripande frågan om vad ledarskap är. 
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3.1 Vad är då ledarskap? 

Arbetsmiljö och hälsa för kommuner och landsting, presenterar på sin hemsida 

www.suntliv.nu sin definition av vad ledarskap är: 

 

Ledarskap handlar om att få alla medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm sträva mot samma 

mål. Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra. Ditt ledarskap formas i dina 

relationer till framför allt dina medarbetare.  

   (http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=603) 

 

Definitionen ovan öppnar alltså upp för olika sätt att leda. Att ledarskapet är individuellt 

betingat framgår av betoningen på relationer. Säg att du är ämneslärare i svenska. Du har 

ansvar för svenskundervisningen i två olika klasser. Eleverna i den ena klassen är högljudda 

medan eleverna i den andra klassen är lågmälda. Förmodligen kommer ditt ledarskap skilja 

sig mellan dessa klasser på grund av din inställning till ljudnivå. Din inställning kommer 

omedvetet att påverka dina relationer med eleverna i de olika klasserna och ditt ledarskap 

kommer då att skilja sig på vissa plan mellan de två klasserna. 

 

Ledarskapet handlar om att leda, vilket den amerikanske psykiatrikern William Glasser 

(f.1925) påpekar (Stensmo, 2000:168). Och som stycket ovan anger kan ledarskapet 

individualiseras. Det måste anpassas till gruppen eller individen i fråga. Men trots detta har 

ledarskapet en gemensam grundförutsättning; nämligen individens medvetenhet om sin egen 

förmåga att ta ansvar för sitt beteende. Som lärare är du till exempel ofta är en förebild för 

elever (Wennberg &. Norberg, 2004:149). 

 

Men hur är man då en bra ledare? Glasser diskuterar hur ett bra ledarskap bör utformas. Det 

som enligt Glasser kännetecknar en bra ledare är dennes förmåga att leda, att skapa tillit och 

entusiasm, att göra arbetet intressant samt att rätta till sina misstag. Som ledare kan du alltid 

bli bättre och detta sker genom analys och förändring av de egna (och andras) misstagen 

(Stensmo, 2000:168ff).  

 

En av våra mest betydande statsledare, Nelson Mandela (Sydafrika, förste demokratiskt valda 

president, 1994-1999) liknar, i sin självbiografi, en bra ledare vid en herde. Mandela menar att 

herden ”… håller sig bakom flocken och låter de snabbaste springa iväg i förväg, tätt följda av 

de andra, utan att någon av dem inser att de styrs bakifrån.” (Mandela, 1994:30). För att 

http://www.suntliv.nu/
http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=603
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förhindra att flocken splittras krävs att ledarskapets kompetens, kompletteras med kunskaper 

om hur man skall hantera olika disciplinfrågor, ordning och elevomsorg (Stensmo, 2000:9). 

.  

 

3.2 Betydelsen av disciplin som begrepp och i förhållande till ledarskap 

Begreppet disciplin har för många en negativ laddning. Det menar Christer Stensmo, docent i 

pedagogik, legitimerad psykolog och lärarutbildare vid Uppsala universitet. I sin bok 

Ledarstilar i klassrummet (2000) diskuterar han att många förknippar disciplin med begrepp 

som kontroll och bestraffning, vilka i sig har med tukt och lydnad att göra. Främst unga ser på 

disciplin som en samling godtyckliga regler, skapade av vuxna för att visa vem som 

bestämmer. Skulle man bryta mot någon regel riskerar man att bestraffas. Stensmo hänvisar 

till den österrikisk-amerikanska psykiatern Rudolf Derikurs (1897-1972) som menar att dessa 

uppfattningar om disciplin är stereotypa. Disciplin bör handla om att lära in hur man skall 

bete sig i sociala sammanhang; att ta hänsyn, vänta på sin tur, ta kontakt och umgås på ett 

vänligt och respektfullt sätt, att hitta konstruktiva sätt att hantera känslor och konflikter 

(Stensmo, 2000:117).  

 

Målet med att vara disciplinerad i sitt ledarskap är alltså att skapa en miljö grundad på ett 

acceptabelt socialt och emotionellt förhållningssätt mellan lärare och elev samt elever 

sinsemellan (Kimber, 2006:94ff). Birgitta Kimber fortsäter med att redogöra för de positiva 

målen ett disciplinerat ledarskap kan ge: 

 

Att hjälpa barn att lära sig de färdigheter de behöver för att framgångsrikt klara av saker, som att lära 

sig något, skapa relationer, kommunicera effektivt, vara mottaglig för andras behov, och att kunna 

fungera tillsammans med andra… 

                (Kimber, 2006:96) 

 

 

3.3 Införandet av och förhållandet till regler i klassrummet 

I handböcker för lärare och ledarskapsyrken, talas det om vinsten av en regelstyrd verksamhet 

för en trivsam tillvaro. Regler kan vara normativa eller icke-normativa. Då de är normativa 

anger de juridiska föreskrifter eller föreskrifter för mänskligt moraliskt handlande. De är 

sådana regler som, i denna c-uppsats, förknippas med skolans disciplin och undervisning. De 
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icke-normativa reglerna är lagar av beskrivande slag, som exempelvis anger regelbundenheter 

i naturförlopp.  

 

Om man nu bestämmer sig för att införa någon form av trivselregler i skolan, är det viktigt att 

dessa är tydliga och lätta att följa. En annan viktig aspekt av regeltillämpandet är att 

konstruera dem så konstruktivt som möjligt. Det blir lättare för eleverna att förstå regler som 

”Räck upp handen om du vill säga något” än att förstå regler som kan tolkas individuellt, så 

som ”Stör inte”. Vad menas egentligen med att inte störa? Vilken betydelse har begreppet? 

Innebörden i en regel skall inte behöva diskuteras. Dessa tips kommer ifrån Birgitta Kimber 

som har skrivit en bok om att Lyckas som lärare – förhållningssätt och ledarskap i 

klassrummet (2006). Vidare tipsar hon om att regler som skall gälla i klassrummet, bör 

konstrueras av läraren i gemenskap med eleverna för att öka den demokratiska påverkan 

eleverna skall ha i skolan. För att reglerna skall vara enkla att komma ihåg bör de inte vara för 

många och de bör främst handla om hur man skall bete sig i klassrummet (Kimber, 2006:32). 

De bör dock inte vara fler än sex stycken enligt Lee Canter, som även han framhåller vikten 

av konkretion i reglerna (Stensmo, 2000:76).  

 

Canters disciplinplan, som introducerades i bakgrunden till denna c-uppsats, är ett exempel på 

en plan för hur regler bör fungera i ett klassrum. De bör konstrueras i direkt anslutning till att 

läraren kommer ny till klassen, samt bör utformas i samråd med eleverna. Disciplinplanen är 

uppdelad i tre sektioner. Den första sektionen, regler som eleverna ska följa omgående, som 

bör koncentrera sig på sådant uppförande/beteende som läraren och eleverna förväntar sig av 

varandra. Dessa regler skall vara konkreta och tydliga, så som ”Svär inte”, och inte vagt 

uttryckta som ”Prata inte i onödan”. Med vagt uttryckta regler riskerar man att hamna i ett 

läge där reglerna kan förhandlas bort då de är öppna för individuell tolkning (Stensmo, 2000). 

Detta påpekas också av Kimber (2007). Den andra sektionen, den positiva uppmärksamhet 

som eleverna ska erfara om de följer dessa regler, handlar om att uppmuntra eleverna till 

regelföljsamhet genom att belöna dem då regler följs. På så sätt förstärker läraren positiva 

beteenden och de mindre negativa beteendena ignoreras. Däremot, ska de negativa beteendena 

som bryter mot de överenskomna reglerna få konsekvenser. Det är den sistnämnda sektionen i 

Canters disciplinplan, de konsekvenser som inträffar om de inte följer reglerna. Eleverna skall 

vara medvetna om vilka konsekvenser ett felaktigt handlande/beteende medför. Det som rör 

konsekvenser kommer att förklaras i nästa stycke.  
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Men vilka ska då följa dessa normativa regler? Jo, alla som vistas i det aktuella klassrummet! 

Enligt Kimber (2000:32ff) ska alla vuxna agerar, medvetet eller omedvetet, som förebild och 

de har därför en viktig uppgift med att visa nöjet och nyttan av att följa regler. 

 

 

3.4 Konsekvenshantering – vad bör lärare tänka på?  

Har man i en klass utformat regler som skall gälla i klassrummet, så skall man också vara 

överrens om vilka konsekvenser som skall komma vid ett regelbrott. Konsekvenserna behöver 

inte vara allvarliga för att de skall vara effektiva. Vad man däremot behöver tänka på är att de 

inte får vara kränkande trots att de skall vara obehagliga i den mån att de inte vill upplevas. 

Exempel på konsekvenser vid ett regelbrott kan vara ett telefonsamtal hem där läraren 

informerar om elevens felbeteende. Men konsekvenserna kan också bestå av varningar som i 

sin tur leder till att ett privilegium fråntas eleven. Viktigt är dock att konsekvenserna inte skall 

fungera som straff. I skolan vill vi främja rättvisa och därför är det viktigt att konsekvenserna 

är logiska följder av regelbrottet (Stensmo, 2000:76ff). 

 

Konsekvenser i form av förstärkning av det positiva istället för det negativa är att föredra. 

Förhållningssättet till regler bör baseras på ett uppmuntrande syfte till att följa dem. Läraren 

skall ta alla chanser till att berömma ett följsamt beteende som överensstämmer med klassens 

gemensamma regler. Görs det, så uppmanar man indirekt de andra eleverna till att följa 

reglerna. Lägger läraren däremot en större vikt vid att uppmärksamma felaktigt beteende i 

förhållande till reglerna, riskerar reglerna att hamna i en negativ rotation där läraren konstant 

uppmanar eleverna, så som en gammal hackande grammofonskiva kan låta (Kimber, 

2006:32ff.). 

 

Att ett regelbrott leder till konsekvenser bör vara en ren självklarhet även i skolan. Så 

fungerar ju vårt samhälle i övrigt. För att eleverna skall förberedas inför det vuxna livet i 

samhället så har skolan i uppgift att förmedla och förankra ”…de grundläggande världen som 

vårt samhällsliv vilar på.” (Lpo 94). Tolkningen av vad detta innebär kan vara olika men, i 

grunden handlar det om skolans gemensamma värdegrund.  
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3.5 Ledarens förhållningssätt till disciplin, regler och konsekvenshantering 

Ovan stycken har beskrivit ledarskap i ordningsfrågor om disciplin, regler och 

konsekvenshantering. Dessa förhållningssätt kan beskrivas i termer av olika ledarskapsstilar. 

Canters, som jag har hänvisat till vid flera tidigare tillfällen, kategoriserar tre olika 

förhållningssätt bland lärare; Den självosäkra, den fientliga och den självsäkra (Stensmo 

2000:64f). Dessa kännetecknar han i förhållande till disciplin, regler och konsekvenshantering 

på detta sätt; 

- Den Självosäkra läraren: är ofta passiv i sitt ledarskap med en eftergivenhet av rädsla 

för att bli avvisad eller göra misstag. En självosäker lärare misslyckas med att etablera 

och vidmakthålla regler. När de normativa reglerna bryts får de oftast inga 

konsekvenser och disciplinen i klassrummet saknas helt. 

- Den fientliga läraren: är aggressiv och sarkastisk i sitt ledarskap. En fientlig lärare vill 

kontrollera eleverna och väcker rädsla genom sina hårda konsekvenser vid normativa 

regelbrott. Detta leder till ett strikt disciplinerat förhållningssätt baserat på rädsla.  

- Den självsäkra läraren: är klar och tydlig i sitt förhållningssätt till disciplin och regler 

samt rättvis och aktiv i sin konsekvenshantering av normativa regelbrott. Den 

självsäkra läraren upplyser eleven om dess felbeteende och komma med förslag på ett 

önskvärt beteende. Den självsäkra läraren söker också att samarbeta med eleven och 

samtidigt vidmakthålla en ömsesidig respekt.  

Canters, och övriga teorietiker, anser att det självsäkra ledarskapet är att eftersträva. På så sätt 

kan läraren bygga sin disciplin på ett respektingivande förtroende mellan lärare och elever. 

Det är endast då som regler och konsekvenser får ett önskvärt mål; att förbereda eleverna för 

det samhällssociala livet (Stensmo, 2000:65). 

 

Med dessa teorier om ledarskap i ordningsfrågor, vill jag undersöka hur väl de stämmer 

överens med elevernas syn. Jag kommer därför att jämföra och analysera elevernas 

upplevelser och åsikter mot litteraturens teorier om ledaren.  
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4 Metod- och materialredovisning 

 

Syftet med detta kapitel är att ge dig som läsare en förståelse för hur undersökningen är 

genomförd och vilka överväganden och strategiska val som ligger till grund för analysen. 

Kapitlet kommer också att diskutera den validitet och reliabilitet i samband med 

undersökningen samt de etiska överväganden som jag har fått göra. 

 

 

4.1 Val av metod 

Eftersom jag ville skriva denna c-uppsats ur ett elevperspektiv föll valet av metod på att 

basera undersökningen på elevernas åsikter. Undersökningen kom att bestå av en 

enkätundersökning med kompletterande intervjuer. Dessa har samtliga genomförts vid 

respektive tre olika tillfällen och med olika metoder. Fördelarna med att genomföra ett 

datainsamlande vid flera olika tillfällen är att man då kan öka undersökningens validitet och 

reliabilitet (Larsen, 2009:80f), genom att få åsikterna bekräftade. Fördelen är också att 

resultatet kan bekräftas genom en bredare tids datainsamlande, möjligheten till att kunna 

urskilja liknelser och skillnader i resultaten förtydligas där med. En annan fördel med att 

kombinera en enkätstudie med kompletterande intervjuer är att informationen kan analyseras 

mer på djupet, då eleverna kan motivera sina svar ytterliggare. Kort sagt kan valet av att först 

genomföra en omfattande enkätstudie och sedan komplettera den med mer analyserande 

intervjuer, bidra till att uppmärksamma resonemang som annars skulle ha kunnat gå förlorad. 

Därför valde jag också att själv vara på plats då enkäterna skulle besvaras. Då fick jag 

möjlighet att mottaga funderingar och kommentarer från eleverna. Detta hade jag i annat fall 

gått miste om och då haft mindre nyanserade data att analysera. Slutligen kan jag säga att jag 

har använt mig av både en kvantitativ och en kvalitativ metod eftersom jag först har gjort en 

relativt omfattande enkätstudie med en statistisk redovisning, vilken har följts upp av mer 

djupgående intervjuer i kompletterande syfte.  

 

 

4.2 Urval 

Informanterna i denna c-uppsats är 70 elever som går i årskurs 4-5, i en lantbyggdsskola i den 

södra utkanten av Stockholms län. Det bortfall på nio elever som tyvärr inte kunde/ville delta 

i undersökningen, var så pass litet att det inte bör ha påverkar resultatet. 
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Mitt val av deltagande skola och elever gjordes av bekvämlighetsskäl. Jag har tidigare utfört 

min verksamhetsförlagda utbildning på denna skola och jag har då kommit i kontakt med och 

skapat en relation med de tre klasser som eleverna är uppdelade i. 

 

I undersökningen gjorde jag två urval. Det ena gällde urvalet av deltagandet i 

enkätundersökningen och det andra urvalet gällde deltagandet i de kompletterande 

intervjuerna. I det sistnämnda urvalet valde jag och klassernas respektive lärare ut ett antal 

elever som vi ansåg kunna representera hela elevgruppen. Det blev alltså tre grupper 

bestående av 4 elever, två ifrån varje årskurs. Förutom att eleverna blev utvalda, fick de själva 

välja om de ville delta i intervjun eller ej, eftersom jag ville undvika att mötas av ointresse 

från eleverna (godtyckligt urval med självselektion). Fördelarna med att göra ett godtyckligt 

urval i denna undersökning, är att jag som forskare har fått chans att själv välja det varierade 

urvalet som jag vill att min undersökning skall grundas på. Att jag också gjorde ett 

självselekterat urval gav fördelen att de elever som inte var intresserade kunde säga nej tack 

till deltagandet (Larson, 2009:77f). Det andra urvalet som gällde enkätundersökningen, 

gjordes av mig och var ett totalurval då samtliga elever i årskurs 4-5 fick representera sin 

årskull på skolan. Också i detta urval fick eleverna möjlighet att själv avgöra om de ville delta 

eller inte i undersökningen. Urvalet kan ses som godtyckligt då jag valt ut en representerande 

skola. 

 

 

4.3 Enkätundersökning 

Enkäten besvarades av nästan samtliga elever i årskurserna 4-5, med ett bortfall av nio elever 

som inte ville delta eller vid tillfället var sjuka. Bortfallet bör ha påverkat resultatet nämnvärt. 

Totalt besvarades enkäten av 70 elever. 

 

Enkäten bestod av nio frågor varav, sex inledande frågor som är slutna och som följs av tre 

öppna frågor (se bilaga 2). De slutna frågorna besvaras genom ett kryss i ett av 

svarsalternativen; ”Ja”, ”Nej” eller ”Vet inte”. Fördelen med att ha ett ”Vet inte” alternativ är 

att undvika att leda in eleven på ett svarsalternativ som hon eller han egentligen inte kan 

identifiera sig med (Larson, 2009:48). De tre följande öppna frågorna gav eleven möjlighet att 

besvara frågorna med egna ord och fördelen med detta är att undvika påverkan av eleven med 

redan bestämda svarsalternativ. Med öppna frågor finns också möjlighet att se om eleven har 
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förstått eller misstolkat den ställda frågan (Larson, 2009:47). Det som jag också har tagit 

hänsyn till är att enkätformuläret inte skulle vara för tidsödande att besvara. Frågorna skulle 

dessutom vara lätta att förstå samt ha relevans för undersökningens syfte, det vill säga att 

undersöka elevernas upplevelse av lärares förhållningssätt till ordningsfrågor.  

 

Som jag tidigare har förklarat, valde jag att genomföra gruppenkäter där jag själv var på plats 

för att dela ut och samla in enkäten. Eleverna besvarade enkäten enskilt, men samtidigt i 

klassrummet. De tre klasserna besvarade enkäterna vid tre olika tillfällen. Syftet med att själv 

finnas på plats och samla in enkäterna var att få ett högt svarsantal (Larsen, 2009:47). En 

annan fördel var att jag fick möjlighet till att mottaga funderingar och kommentarer av 

eleverna, som jag i annat fall hade missat.  

 

Innan jag delade ut enkäterna presenterade jag syftet för eleverna. Jag gick också igenom 

enkätens uppläggning, hur frågorna skulle besvaras och förklarade vissa svåra ord som fanns 

med i texten. Jag informerade dessutom eleverna om deras anonymitet i enkäten och att 

enkäten skulle behandlas konfidentiellt. Inte ens elevernas lärare skulle få läsa svaren på 

enkäten eftersom de flesta lärare skulle kunna känna igen den enskilda elevens handstil. 

 

Sammanställningen av enkäternas slutna frågor gjordes i diagram, vilka kompletterats med 

citat från de öppna frågorna. 

 

 

4.4 Intervjuer 

Syftet med att följa upp enkäten med kompletterande intervjuer, var att fördjupa mig i de svar 

och reflektioner som där har givits. Ett ytterliggare syfte med att göra kompletterande 

intervjuer var att fånga upp åsikter från de elever som inte intresserade sig för att svara på de 

öppna frågorna i enkäten. Dessa elever kanske inte tycker om att skriva men, har mycket att 

bidra med i tal. Förövrigt deltog en elev i de kompletterade intervjuerna, som inte tidigare 

hade besvarat enkäten eftersom denne för tillfället var sjuk.  

 

Intervjuerna gjordes i tre grupper med vardera fyra elever, två från respektive årskurs 4-5. För 

att underlätta för den kommande resultat- och analysredovisningen, döper jag grupperna till;  

- Grupp A: en flicka och en pojke i årskurs 4, en flicka och en pojke i årskurs 5. 

- Grupp B: två flickor i årskurs 4, två pojkar i årskurs 5. 
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- Grupp C: en flicka och en pojke i årskurs 4, två flickor i årskurs 5. 

 

Valet att genomföra intervjuerna i grupper gjorde jag av egen erfarenhet då jag funnit att unga 

har lättare för att prata med äldre om de får vara tillsammans med andra elever som de känner 

sig trygga med. Dock är det viktigt att komma ihåg att detta inte gäller alla unga. Hamnar en 

elev i en grupp som hon eller han inte känner sig trygg i, kan detta hämma eleven att våga 

prata. I litteratur om intervjuteknik framgår att det är vanligt att människor som intervjuas i 

grupp ofta är mer avslappnade än de som intervjuas enskilt. I gruppintervjuer kan den 

intervjuade dra nytta av att lyssna på andras svar för att sedan själv komma på och formulera 

sina svar (Larsen, 2009:85). Detta kan vara till fördel för min undersökning, då frågorna kan 

få mer nyanserade svar samt att diskussionerna kan vara till min hjälp att analysera ett 

ställningstagande till frågan. En annan fördel med att göra gruppintervjuer är att de skapar en 

möjlighet för mig att observera hur eleverna sinsemellan diskuterar de olika frågorna och att 

jag då kan registrera liknelser och skillnader i resonemangen. Samtidigt kan gruppintervjuer 

vara vilseledande genom att vissa deltagare kan känna sig hämmade till att svara ärligt på 

frågorna av rädsla för att bli kritiserad. 

 

Ett val jag gjorde innan intervjuerna var att jag inte skulle använda mig utav en diktafon eller 

annat inspelningsbart föremål. Istället planerade jag att dokumentera intervjuerna genom att 

anteckna stödord, kommentarer och citat under tiden. Anledningen till detta val var att 

undvika tekniska föremål som skulle kunna stjäla de intervjuade eleverna uppmärksamhet.  

 

Vid intervjutillfället placerade vi oss runt ett bord i ett mindre grupprum. Den enda 

planeringen i placeringen var att jag skulle placera mig själv bland eleverna för att bli en i 

gänget. Eftersom jag redan kände eleverna som jag intervjuade, ansåg jag situationen som 

tillgjord att inleda intervjun med bakgrundsfrågor som ålder, intressen och liknande, något 

som man i vanliga fall bör göra (Larsen, 2009:86). Vad jag i stället frågade var hur de mådde 

och vad som för tillfället händer i skolan. Efter att ha småpratat färdigt, valde jag att 

pressentera mitt syfte med intervjun; att få höra deras upplevelser och åsikter om lärares 

förhållningssätt till ordningsfrågor. Sedan startade jag intervjun med att ställa frågor om deras 

egen tolkning av och förhållningssätt till disciplin, regler och konsekvenser. Efter detta gick vi 

in på att diskutera deras upplevelse av lärares begreppsligörade, förhållningssätt och utövande 

av ledarskap.  
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Trots att intervjuerna kom att framstå som diskussioner i grupp, så styrde jag intervjun efter 

vissa riktlinjer för intervjufrågor. Jag började med inledande frågor där jag exempelvis 

frågade hur eleverna upplever att lärarna själva följder de regler som de sätter upp för 

eleverna. Samtidigt som jag lyssnade på elevernas svar ställde jag uppföljningsfrågor till de 

resonemang som jag tyckte var intressanta. Fortsättningsvis ställde jag sonderande-
4
, 

specifika, direkta och indirekta frågor (Kvale & Brinkmann, 2009:150f).  

 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Den empiri
5
 som jag har samlat in i min undersökning är i högsta grad relevant för 

undersökningens frågeställning. Jag vill också påstå att min empiri har hög reliabilitet. 

 

En anledning till att jag kan påstå att min empiri har hög reliabilitet är med hänvisning till hur 

min undersökning är genomförd. Som Ann Kristin Larson skriver i sin bok Metod helt enkelt 

(2006), kan reliabiliteten testas genom att samla empiri vid flera olika tillfällen. Får man 

samma empiri vid de olika tillfällena så kan man påstå att reliabiliteten är hög. Den empiri 

som denna undersökning grundas på är insamlad vid sex olika tillfällen. Enkäten besvarades 

individuellt av eleverna i tre klasser, var klass för sig och vid tre olika veckodagar. 

Intervjuerna genomfördes vid tre olika tider under skoldagen, vid två olika veckor. Trots 

undersökningens tidsutsträckning i veckor, dagar och tider gavs ett likartat resultat. Syftet 

med denna tidsutsträckning av empiriinsamlandet var just att testa reliabiliteten i 

undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2009:263). Dessutom vilar undersökningen på en god 

validitet. En god validitet tyder på att undersökningen har en giltighet till sanningen och en 

styrka i yttranden (Kvale & Brinkmann, 2009:264). Dessutom skall undersökningens empiri 

kunna redovisas i siffror (Kvale & Brinkmann, 2009:264). Denna undersökning har god 

validitet då den har en kvalitativ redovisning i siffror och detaljer som har dokumenterats.  

 

 

4.6 Etiska överväganden 

Syftet med undersökningen har varit att söka elevers upplevelse av lärares förhållningssätt till 

ordningsfrågor. Med lärare menas lärare i allmänhet och inte bara de lärare som eleverna har 

                                                 
4
 Sonderade frågor; hör sig för, ett sätt för intervjuaren att söka svar, ”sondera innehållet, men utan att ange vilka 

dimensioner som ska beaktas.” (Kvale & Brinkmann, 2009:151) 
5
 Empiri; data, hämtad från erfarenheter (Thomassem, 2008:43). 
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en relation med för tillfället. Vitsen med en allmän specificering är att undvika att peka ut en 

enskild lärare eller lärargrupp.  

 

Innan undersökningen påbörjades skickades ett brev hem till elevernas 

föräldrar/vårdnadshavare, för att informera om den kommande undersökningen och dess 

syfte. I brevet fanns en förfrågan och ett formulär där föräldrarna/vårdnadshavarna fick ge sitt 

godkännande eller ej till att låta eleven delta i undersökningen. Brevet informerade även 

föräldrarna/vårdnadshavarna och eleverna till att deltagandet är frivilligt och att det när som 

helst är tillåtet att dra sig ur undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2009:87).  

 

Vid insamlandet av empirin var jag mycket noggrann med att behandla materialet 

konfidentiellt. Jag tillät igen lärare, elev eller annan verksam på skolan, få ta del av de 

besvarade enkäterna eftersom jag ville undvika ett igenkännande av handstil. Eleverna kunde 

därför vara helt anonyma i sitt besvarande eftersom de heller inte skulle skriva sitt namn.  

 

Slutligen har jag försökt att vara så objektiv som möjligt för att inte riskera att påverka 

empirin och resultaten med egna intressen, erfarenheter eller åsikter (Larson, 2009:15).  

. 

 

 

 

5. Resultat- och analysredovisning 

 

I denna del skall resultatet av min emiriska undersökning redovisas, analyseras och diskuteras 

i relation till tidigare forskning och teori. 

 

 

5.1 Anser eleverna att lärare behöver sätta regler för hur man ska bete sig i ett 

klassrum? 

Frågan är intressant att ställa med tanke på den uppmärksamhet som regeltillämpandet har fått 

i olika typer av media de senaste åren, då ur ett vuxenperspektiv. Ett exempel på vad som har 

diskuterats i de pedagogiska medierna är den energi som lärare slösar på att få eleverna till att 

ta av sig mössan i klassrummet. Istället borde lärarna ägna mer energi till att grundsätta 
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normer för hur man skall vara mot varandra, som att visa ömsesidig respekt (Colnerud, 2010). 

Detta avsnitt kommer att redovisa elevers syn på vilka regler som är viktiga och vilka som är 

mindre viktiga. Anser eleverna att det skall vara tillåtet att ha på sig mössa, keps eller luva 

under lektionstid? Detta är en mycket intressant fråga att ställa eftersom den ligger rätt i tiden 

då det pratas mycket om att se till individens enskilda behov. Fördelarna med att låta eleverna 

ha huvudbonad på sig under lektionstid är att läraren då följer ett av skolans uppdrag, ”…att 

främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper.” (Lärarens handbok, 2006:11). 

Visserligen kan uppdraget tolkas olika men, eleverna i undersökningen påstår att stimulansen 

också handlar om koncentration. Om en elev kan känna trygghet i att ha på sig sin mössa som 

denne identifierar sig med, ökar möjligheten till en god koncentration och där med också 

stimulansen till att inhämta kunskaper. Identitet handlar om upplevelsen av vad som gör att 

”jag är jag” (Hwang & Nilsson, 2003:239). 

 

Men först, anser eleverna att det behövs regler för beteende i ett klassrum? De frågor som 

ställdes i enkäten var: 

 

- Har din klass regler för hur man ska bete sig i klassrummet? 

- Vill Du ha regler för hur man ska bete sig i klassrummet? 

- Tycker Du att det behövs regler för hur man ska vara en bra kompis? 

 

Frågorna kompletterar varandra i och med att den första söker fakta om det faktiska läget, den 

andra söker sedan ett ställningstagande till detta läge, varpå den sista frågan öppnar upp för ett 

mer personligt ställningstagande i regelfrågan. Svaret på den sistnämnda frågan kan visa hur 

långt eleverna anser det okej att skolan kan styra dem med regler. 

 

Hur ser då svaren ut på frågorna som ställdes? Nedan redovisas de i den ordning som de 

ställdes. 
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Har din klass regler för hur man ska bete sig i 
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                      Diagram 1 

 

 

I diagram 1 redovisas att en majoritet av samtliga elever i årskurserna 4-5 upplever att det 

finns regler för beteende i klassrummet. 8 av 70 elever (11 %) är osäkra på frågan men, ingen 

elev upplever att det inte finns några regler alls för hur man ska bete sig i klassrummet. 

Egentligen borde svaret på frågan vara enhetligt ja eller nej. Då hade reglernas existens 

kunnat konstateras. Antingen så har man regler eller så har man inte regler. Att nu 8 av 70 

elever svarade vet inte visar att det finns brister i något av följande alternativ;  

 

- reglernas innehåll, syfte och vilka de skall beröra är otydliga 

- införandet av reglerna har inte varit tillräckligt tydligt 

- förhållningssättet till reglerna har varit och är inte konkret 

- eleverna har inte förstått eller är osäkra på vad regler och beteende betyder 

 

Elevernas åsikt om behovet av tydlighet i regler överensstämmer med Canters (Stensmo, 

2000) resonemang om att konstruera regler som inte kan misstolkas eller tydas på olika sätt. 

Likaså överensstämmer elevernas åsikt med Canters (Stensmo, 2000) och Kimbers (2006) 

åsikter om att också införandet av och förhållningssättet till reglerna skall vara tydligt. Saknas 

tydligheten kan risken för osäkerhet om reglernas existens finnas. Enligt diagram 1, finns en 

osäkerhet om reglernas existens. Detta tydliggörs i de intervjuer som jag har gjort som 

komplement till enkäten. Eleverna upplever att reglerna är otydliga eftersom reglerna endast 

är muntligt bestämda vid flera olika tillfällen. Alltså en regel har skapats och införts vid ett 

tillfälls, som till exempel då läraren har sagt att ”vi skall räcka upp handen om man vill ha 

ordet”, i samband med att eleverna har pratat i munnen på varandra. En annan regel har 

skapats och införts vid ett annat tillfälle, som ”vi skall inte tugga tuggummi i skolan”. 

Reglerna kommer alltså då och då vartefter ett oönskat beteende uppstår. Däremot visade det 
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sig att samtliga elever som deltog i de kompletterande intervjuerna, var eniga om att vissa 

regler som att inte ha skor på sig i klassrummet, komma i tid till lektionerna, göra läxor och 

räcka upp handen om man vill ha ordet, infördes i början av höstterminen. Dessa regler gäller 

för hela den tiden i skolan som de har samma lärare, säger de. Att eleverna är eniga om att 

vissa regler infördes i början av en termin tyder på att lärarna vill vara tydliga i sitt 

förhållningssätt till regler. Tillvägagångssättet med ett samlat regelinförande i ett pre-stadium 

följer det tillvägagångssätt som Canters (Stensmo, 2000) beskriver.  

 

Vidare, finns det ett intresse bland eleverna för regler? Den andra frågan som ställdes i 

enkätundersökningen var; Vill du ha regler för hur man ska bete sig i klassrummet? Frågan är 

ställd för att undersöka om eleverna gillade det faktiska läget att de för närvarande har regler 

för hur man ska bete sig i klassrummet. Resultatet redovisas i diagram 2 nedan. 
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Diagram 2 visar att 53 av 70 elever (76 %) vill ha regler för hur man skall bete sig i 

klassrummet, 7 elever (10 %) vill inte ha regler för beteende och 10 av 70 elever (14 %) vet 

inte om de vill har regler för hur man skall bete sig i klassrummet. Den spridning som finns 

bland svaren i diagram 2 skiljer sig från den relativa enighet som finns i diagram 1. Alltså 

visar diagram 2 att det inte finns ett totalt elevstöd för de regler som de faktiskt har om hur 

man ska bete sig i klassrummet. Kan denna ovilja till att vara styrd av regler bero på elevernas 

begynnande pubertet, då de kan känna sig tillräckligt vuxna och mogna för att styra över sina 

egna liv? En annan anledning kan vara att uppvisa en trots för att visa sig coola inför 

kamraterna. Detta diskuteras och hävdas av eleverna i de kompletterade intervjuerna. Det 
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skall dock här påpekas att det finns en stor elevmajoritet som vill ha regler för hur man skall 

bete sig i klassrummet.  

 

Men, hur långt anser eleverna att det är okej att styras av regler från skolan? Var går gränsen? 

Nästa fråga lyder; Tycker du att det behövs regler för hur man ska vara en bra kompis? 

Oenigheten bland svaren i denna fråga är så pass hög och skiljer dig emellan klasserna, att de 

är tvungna att redovisas var klass för sig, i diagram 3, 4 och 5. 
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Diagram 3, 4 och 5 representerar de tre klasserna, var för sig, som deltog i 

enkätundersökningen, klass A, B och C. I samtliga av dessa diagram finns en majoritet för 

något av svarsalternativen. Majoriteterna skiljer sig i svar och mängd emellan klasserna. 

Diagram 3 visar att i klass A finns det en tydlig majoritet av svarsalternativet Ja (54 %) 



 25 

medan, diagram 4 visar att i klass B finns det en tydlig majoritet för svarsalternativet Nej (70 

%). I diagram 5, i klass C, finns en nej-majoritet (47 %). Det råder också en stor osäkerhet i 

klass C (33 %), om viljan att ha regler för hur man skall vara en bra kompis. Hur kan det 

komma sig att åsiktsskillnaden i denna fråga skiljer sig så markant mellan klasserna? Kan det 

bero på lärarens ledarskap? Detta kommer att analyseras lite senare i detta stycke. 

 

Elevernas oenighet i frågan om de vill att det skall finns regler för hur man skall vara en bra 

kompis, visar att det finns olika individuella acceptansnivåer för hur långt de anser det okej att 

vara regelstyrda. Utifrån de tidigare diagrammen kan det konstateras att det finns en vilja 

bland eleverna till att bli styrda i sitt beteende i klassrummet, men viljan till att bli styrd i sina 

kompisrelationer är däremot splittrad och lägre. Det privata umgänget med kompisarna skall 

inte påverkas av regler som läraren satt upp anser en pojke i årskurs 5. Detta framkommer i en 

av de kompletterande intervjuerna. Vidare ifrågasätter samma pojke om det finns någon som 

kan bestämma hur man skall vara en bra kompis. Just sådana här ifrågasättanden anser 

Birgitta Kimber (2006) och Canter (Stensmo, 2000) att man skall försöka undvika i den mån 

det går. I likhet med Kimber (2006) och Canter (Stensmo, 2000) anser eleverna att regler inte 

skall kunna analyseras och följas efter individuella tolkningar, utan reglerna skall vara så pass 

konkreta och tydliga att de är som uppmaningar. 

 

Vilka regler förknippar då eleverna med frågan om det finns regler för hur man skall bete sig i 

klassrummet? I de kompletterande intervjuerna nämns dessa; 

 

- räcka upp handen om du vill ha ordet. Om du har ett tillägg på det den föregående 

sade, säg ”tillägg” i samband med handuppräckandet för då vet läraren att du har något 

anknytande att säga 

-  var tyst när andra pratar 

-  vart knäpptyst när det är tyst läsning  

- sitta stilla på sin stol och springa inte runt  

- ta av dig skorna 

 

De tre intervjugrupperna var eniga om samtliga regler.  

 

Slutligen ville jag söka ett elevsvar på frågan om de anser att det skall vara tillåtet att ha på sig 

mössa, keps eller luva under lektionstid. Detta anser jag vara en mycket intressant fråga att 
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ställa eftersom det pratas mycket om att se till individen identitet. Till min glädje tog en elev i 

intervjugrupp B upp frågan på egen begäran. Hon, en tjej i årskurs 5, ansåg att det borde vara 

tillåtet att ha mössa, keps eller luva på sig under lektionstid, ”för tänk om du har en dålig 

hårdag, då kan det vara skönt att gömma håret så att ingen tittar på det”. För övrigt ansåg två 

av de tre intervjugrupperna, grupp B och C, att det borde vara tillåtet att ha mössa, keps eller 

luva på sig under lektionstid. Huvudbonaden har med identiteten att göra påstår de. Dessutom 

diskuterade grupp C betydelsen av att känna sig trygg. En mössa, keps eller en luva som 

individen kan identifiera sig med kan hjälpa till att ökad trygghet, menade eleverna. Grupp A 

var däremot emot att man skall få ha mössa, keps eller luva på sig i klassrummet under 

lektionstid. De ansåg att det är otrevligt eftersom ansiktet då delvis kan döljas. Likaså ansåg 

de att det är otrevligt att tugga tuggummi under lektionstid eftersom tuggandet kan ge ifrån sig 

ett störande smackande ljud. Grupp B och C ställde sig positiva till tuggummituggande under 

lektionstid. Att tugga tuggummi hade de fått göra tidigare av en lärare som ansåg att 

tuggummituggandet är bra för koncentrationen, vilket i sig kan öka arbetsmotivationen. 

Elevernas ställningstagande till att ha på sig mössa, keps eller luva och till att tugga 

tuggummi, är alltså olika i de tre intervjugrupperna.  

 

 

5.2 Hur upplever då eleverna att lärarna själva förhåller sig till dessa gemensamma 

regler? 

Hur eleverna upplever att lärarna själva förhåller sig till de gemensamma reglerna är viktigt 

att fånga och uppmärksamma eftersom de reflekterar lärarens förhållningssätt. Eleverna anser 

som Birgitta Kimber, att alla vuxna agerar, medvetet eller omedvetet, som förebild till 

eleverna och att de därför har en viktig uppgift att visa eleverna nöjet och nyttan av att följa 

regler (Kimber, 2006:12). Kimber säger också att de regler som finns i klassrummet skall 

gälla samtliga som vistas där, vilket inkluderar lärarna, eleverna, föräldrarna och andra 

vuxna/yngre som är på besök i klassrummet (Kimber, 2006:32f). Även rektorn skall föregå 

med gott exempel anser eleverna som deltog i de kompletterande intervjuerna. Man kan påstå 

att elevernas åsikter om hur lärarna själva skall följa och förhålla sig till de gemensamma 

reglerna stämmer väl överrens med det som litteraturen säger. 

 

Elevernas upplevelser om hur lärarna själva förhåller sig till de gemensamma reglerna till 

beteende i klassrummet, kan delas in i två kategorier. Den ena kategorin beskriver hur lärarna 

själva följer de gemensamma reglerna medan, den andra kategorin beskriver hur lärarna 
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förhåller sig till att upprätthålla de gemensamma reglerna. I denna undersökning 

sammanfaller dessa och kommer alltså inte att redovisas var för sig. 

 

Till att börja med är det viktigt att uppmärksamma hur eleverna upplever att lärarna förhåller 

sig till att upprätthålla dessa gemensamma klassrumsregler. I enkäten (bilaga 2) ställdes 

följande fråga; Har du någon gång känt att en lärare inte har brytt sig om vissa regler som du 

tycker är viktiga? Svaren har analyserats och sammanfattats i följande diagram: 
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Siffrorna i diagram 6 visar antal elever i svarsalternativen. Diagram 6 visar en nej-majoritet på 

47 %. Däremot anser jag det som anmärkningsvärt att 31 % av eleverna upplever att lärare 

inte har brytt sig om vissa gemensamma regler. Lägger man samman denna ja-grupp med 

ibland-gruppen, alltså de elever som har upplevt ointresse från lärarens sida vid något enstaka 

tillfälle, blir procenten 39 %. Det är ingen majoritet, men det är en tillräckligt stor opinion för 

att jag skall anse att den är i behov av att uppmärksammas.  

 

Vad är det då för regler som de här eleverna upplever att lärarna inte bryr sig om? I enkäten 

fick de motivera sitt svar och bland ja-sägarna gavs exempelvis följande svar: 

 

Ja räcka upp handen vissa lärare bryr sig inte. Men asså det där jag skrev man blir ju också lite 

besviken för man kanske kunde och så säjer nån rakt ut det är inte kul. (Pojke åk 4) 

 

Flera av de elever som upplever att lärare inte bryr sig om vissa regler, har gett liknande 

exempel om handuppräckning. De menar, att räcka upp handen bidrar till att ge alla elever 
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samma chans till att visa att de är engagerande. Missnöjet med att läraren inte håller hårt på 

denna regel skapar en besvikelse, som pojken i citatet ovan berättade om. Andra regler, som 

flera av ja-sägarna i frågan upplever att lärare inte bryr sig om är tuggummituggande, skor i 

klassrummen och prat. En elev uttrycker det så här; 

 

Hon struntade i skor på bordet tuggumi och prata (Pojke åk 5) 

 

En annan elev uttrycker sin upplevelse om detta genom att skriva; 

 

Flera lärare hade tuggummi fast dom säger att vi inte får ha. Dom har det fortfarande. (Flicka åk 5) 

 

Elevernas missnöje med att lärarna själva inte följer reglerna återkommer vid flera tillfällen, 

både i enkätsvaren och i de kompletterande intervjuerna. Eleverna upplever det som orättvist 

att lärarna tillåter sig själva att tuggar tuggummi och ha skor på sig under lektionstid, medans 

de inte tillåter eleverna att göra detsamma. Andra orättvisor som eleverna tog upp under de 

kompletterande intervjuerna var att lärarna går genom dörrar som genar till de andra 

klassrummen, vilket de inte tillåter eleverna att göra. Dessutom anser eleverna att det är 

störande att lärarna pratar med varandra medan eleverna skall vara tysta och läsa i sina 

bänkböcker. Eleverna upplever detta som nonchalant av lärarna eftersom det faktiskt finns 

regler i klassrummen som säger att man inte skall prata under tyst läsning. Det stör 

koncentrationen på den egna läsningen, även fast lärarna bara pratar tyst med varandra (notera 

att det står pratar tyst, ej viskar).  

 

Som tidigare redovisats, upplever totalt 39 % av eleverna att lärarna själva inte följer dessa 

gemensamma regler, medan 47 % av eleverna upplever att lärarna följer och upprätthåller 

regler. Den sistnämnda siffran bör ifrågasättas då senare uppgifter har visat att flera av 

eleverna har ändrat åsikt efter att ha diskuterat frågan med de övriga klasskompisarna. Att 

man kommer på nya saker, som man i sin ensamhet inte hade tänkt på är vanligt och Larsen 

(2009) argumenterar för värdet av att lyssna till den nya uppfattningen. Därför bör siffrorna 

ovan inte betraktas som definitiva. 
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5.3 Hur upplever eleverna lärares förmåga till effektiv konsekvenshantering vid 

regelbrott? 

Konsekvenser får inte på något sätt vara kränkande, men de bör däremot vara obehagliga i 

den mån att eleven inte vill uppleva dem igen, enligt sida 12. Vad är då en effektiv 

konsekvens enligt eleverna? Tre slutna frågor om detta fanns i enkäten;  

- Om man beter sig dumt, ska det då leda till konsekvenser, ex. telefonsamtal hem? 

- Tycker Du att det är bättre att läraren ringer hem istället för att ge utvisning om någon 

har gjort något dumt? 

- Är en tillsägelse från läraren tillräcklig som konsekvens om man har brutit mot någon 

regel? 

Svaren redovisas i diagrammen nedan; 
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               Diagram 9 

 

Diagram 7, 8 och 9 visar alltså vad eleverna anser om konsekvenser som telefonsamtal hem, 

utvisning ur klassrummet och tillsägning. Att det är så många elever som 36 % som har svarat 

att de inte vet om en tillsägelse är tillräcklig som konsekvens på frågan i diagram 9 är värt att 

uppmärksamma. För att få en kommentar på detta valde jag att be eleverna i de 
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kompletterande intervjuerna att reflektera över varför 36 % svarade vet inte på frågan. 

Reflexionerna som jag fick var;  

- De kanske inte förstod frågan 

- De kanske anser att olika regelbrott kräver olika konsekvenser. En tillsägelse kanske 

räcker som konsekvens för vissa regelbrott men, inte för alla 

- I annat fall är de kanske osäkra på frågan eller så bryr de sig bara inte 

 

På frågan i diagram 8 redovisas att 41 av 70 av elever (59 %) anser att konsekvensen där 

läraren ringer hem till föräldrarna är bättre än en konsekvens där läraren skickar ut eleven ur 

klassrummet, det vill säga utvisning. Bara 13 av 70 elever (19 %) anser att det inte är bättre 

med hemringning, men det betyder inte att de föredrar utvisning. 

 

Av intervjuerna framgår att i elevernas upplevelse av lärarens förhållningssätt till att fullfölja 

de utlovande konsekvenserna, finns en kritik. Kritiken ligger i att lärarna ofta hotar med 

utdelning av konsekvenser av olika slag genom att säga att nästa gång är det allvar. De elever 

som påstår detta i de kompletterande intervjuerna, föreslår att läraren istället skall använda sig 

av gula och röda kort, vilka skall motsvara varning till konsekvens respektive verkställande av 

konsekvens. Dessa kort skall fungera precis som de gör i sportsliga sammanhang. Eleverna 

påstår att det i de sportsliga sammanhangen finns tydliga riktlinjer för vad som är tillåtet och 

inte är tillåtet och vilka konsekvenser som skall följa på ett inte tillåtet beteende. I likhet med 

Kirch (2007) anser elevernas att det är viktigt med tydlighet i konsekvenshanterandet och ett 

konsekvent förhållningssätt. Kritiken som eleverna riktar mot lärarnas förhållningssätt ligger 

alltså i att reglerna inte tas på allvar om ett regelbrott inte leder till direkta konsekvenser. Ju 

fler chanser man får till att rätta sig och följa reglerna nästa gång, ju mindre respekt har man 

för att följa dem eftersom det inte leder till några konsekvenser.  

 

Vilka konsekvenser föredrar då eleverna? Diagram 7 och 8 visar att telefonsamtal hem är den 

konsekvens de tror är bäst. Detta framgår också i de öppna svaren i enkäten där eleverna har 

fått motivera konsekvenser som de anser lämpliga. Till exempel: 

 

Jag tycker prata med den dumma personen och om det är riktigt illa så ringa hem tycker jag.  

(Pojke åk. 5) 

 

Säga sluta men om inte hon slutar då vill jag att det blir hem ringning. (Flicka åk.5) 
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Ringa hem till denns föräldrar. (Flicka åk.4) 

      

Eleverna beskriver en konsekvenshantering som är uppdelad i två moment. 

Konsekvenshanteringen inleds med tillsägelse som sedan följs av hemringning, vilket 

eleverna ser som en allvarlig konsekvens.  

 

 

5.4 Hur ser eleverna på lärarens disciplinära ledarskap? 

Enligt de elever som deltog i de kompletterande intervjuerna är det viktigt att läraren skall ha 

ett väl disciplinerat ledarskap för att det skall råda ordning och reda i klassrummet. Något som 

i sig är avgörande för en god arbetsmiljö.  

 

I intervjuerna bad jag eleverna att fundera på vad de tror att begreppet disciplin betyder, för 

att i fortsättningen kunna utgå ifrån deras definition i kommande frågor. Vad som då visade 

sig var att de flesta av dem inte hade hört ordet disciplin förut och att de därför inte kunde 

formulera en innebörd. När jag då gav synonymen ’ordning och reda’ fick jag flera förslag på 

vad disciplin skulle kunna vara. Flera av flickorna ansåg då att ordning och reda är när var sak 

ligger på sin plats och att det inte är stökigt i klassrummet. Det skall vara rent och snyggt på 

bänkarna och skorna skall stå snyggt under klädhängarna ute i kapprummet, något som de 

senare kom att ifrågasätta. Diskussionen om vad disciplin skulle kunna betyda hade 

ofrånkomligt lett oss in på att diskutera objekt i klassrumsmiljön. Pojkarna hamnade lite 

utanför diskussionen då de flesta inte ansåg att prydligheten hade någon större betydelse för 

vad som är ordning och reda. Därför började vi istället att diskutera hur disciplin skulle kunna 

yttra sig i ett mänskligt beteende. Då framkom synonymer som sträng, arg, talar högt, men 

också synonymer som rättvis gavs. Begreppet disciplin definieras som något negativt fann jag 

i min undersökning som vanligt. Derikurs (Stensmo, 2000) beskriver dessa negativa 

uppfattningar som stereotypa, vilket jag har redogjort för på sida 10 i denna uppsats. Men 

varför är det då så vanligt med denna negativa uppfattning? Kan det ha att göra med den bild 

av disciplinära lärare som har givits i ungdomsmedier, så som i filmen ”Elina, som om jag 

inte fanns” (2003). Filmen utspelar sig i Tornedalen i slutet av 1950-talet, där flickan Elina 

gör uppror mot sin nya stränga lärarinna och får lida den ena bestraffningen efter den andra. 

Vad gäller denna film så har den visats för eleverna och jag kunde själv se likheter av hur de 

tolkar att lärare kan utöva disciplin med lärarinnan i filmen. Men disciplin behöver ju inte 
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bara vara dåligt säger en flicka i årskurs fem. Vidare säger hon att disciplin också kan skapa 

en viss typ av rättvisa. Ta det här med att läraren vill att eleverna skall räcka upp handen när 

de vill ha ordet, en regel som har behandlats i tidigare stycken. Den typen av ordning borde 

leda till att alla elever får samma chans att uttrycka sig, om nu läraren i sig är rättvis och följer 

en turordning. Just att läraren skall vara rättvis verkar ha stor positiv betydelse för samtliga 

elever. Detta är också något som vi diskuterade vidare om i intervjuerna och då disciplin i 

förhållande till lärares ledarskap.  

 

Hur vill då eleverna att en lärare skall leda dem på ett disciplinärt sätt? Svaret på frågan 

kategoriserar eleverna in i tre kategorier som går in i och påverkar varandra. Se figur 1 nedan. 

 

                                                                                                     
   Figur 1: A) Rättvis B) Ordning och reda C) Krav 

 

Varje cirkel ansvarar för ett område och de kan inte separeras ifrån varandra eftersom de 

tillsammans utgör tre viktiga delar av lärarens ledarskap.  Figuren utgör de kvaliteter som 

eleverna anser att en lärare behöver för att kunna leda på ett disciplinärt sätt. Läraren måste 

alltså alltid vara rättvis i sitt handlande. Det går heller inte att föra ordning och reda om man 

inte ställer krav, både på eleverna och på sig själv som ledare. Dessa krav skall vara så rättvisa 

som möjligt. När dessa kvaliteter förs samman och jämförs med vad eleverna tidigare har sagt 

om begreppet disciplin, framkommer den bild som eleverna har av hur läraren skall leda på ett 

disciplinärt sätt. Denna bild säger att läraren skall vara tydlig i sitt ledarskap på liknande sätt 

som Canters beskriver den självsäkra läraren (Stensmo, 2000:13). Till detta ledarskap hör 

också att läraren skall visa respekt för den enskilda eleven och elever som grupp. Respekten 

A 

C B 
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kan yttra sig i acceptans av personliga egenskaper som att en elev kan vara blyg och inte 

vågar läsa högt inför klassen. Respekten kan också yttra sig genom att läraren är medveten om 

att hon eller han själv inte alltid vet bäst och mest. Den självsäkre läraren har en ödmjuk 

kunskap om detta och är alltid öppen för att korrigeras av andra. Med ödmjuk kunskap menas 

också att du är öppen för att låta eleverna visa sina egna goda kunskaper (Thomassen, 

2008:217).  

 

Elevernas åsikter överrensstämmer alltså med litteraturen på området om att läraren skall 

bygga sitt ledarskap på rättvisa med krav på ordning och reda. Hur upplever eleverna då att 

lärarna förhåller sig till denna typ av ledarskap? Relativt bra. I intervjuerna beskrev eleverna 

att det är skillnad från lärare till lärare. Vissa lärare är extremt noggranna med att se till att 

eleverna städar undan efter sig, uppför sig ordentligt genom att exempelvis räcka upp handen 

och vänta på sin tur, medan andra lärare är mindre noggranna och i slutet av lektionerna ligger 

det papper och pennor på golvet, det ser stökig ut och läraren är inte konsekvent i sitt 

upprätthållande av regler som handuppräckning, utan lyssnar till de svar och kommentarer 

som spontant ropas ut.   

 

 

 

6. Slutsatser och sammanfattning 

 

Syftet med denna c-uppsats har varit att redovisa elevers upplevelse av lärares förhållningssätt 

till ordningsfrågor såsom disciplin, regler och konsekvenshantering. Tillvägagångssättet för 

empiriinsamlandet har varit att genomföra en enkätstudie med kompletterande intervjuer. 

Validiteten och reliabiliteten för denna undersökning är hög. Detta kan jag påstå eftersom min 

empiri är detaljerad och samtidigt omfattande, då den inkluderar två hela årskullar på en 

relativt stor skola med cirka 500 elever. 70 av 79 elever från årskurserna 4-5 deltog i min 

undersökning. Dessa elever går i en lantbyggdsskola i Stockholms läns södra utkant. Det 

faktum att undersökningen är avgränsad till en skola på lantsbyggden behöver inte betyda att 

resultatet i storstadsområden som Stockolm överrensstämmer helt med mina resultat. Däremot 

kan jag konstatera att denna undersökning ger ett exakt och ett väl undersökt resultat till den 

avgränsningen som jag har gjort, alltså en lantbyggdsskola.   
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Det som denna c-uppsats har belyst är elevers upplevelser av lärares förhållningssätt till att 

själva följa och upprätthålla gemensamma regler i klassrummet. Uppsatsen har också 

redovisat elevers upplevelse av behovet att ha regler för hur man ska bete sig i klassrummet 

samt regler för hur man skall vara en bra kompis. Dessutom diskuteras elevers upplevelser om 

hur den konsekvenshantering som finns i deras skola fungerar. Eleverna har gett förslag på 

förbättringar som skulle kunna leda till en mer effektiv konsekvenshantering. Uppsatsen har 

också uppmärksammat vad eleverna förknippar med begreppet disciplin, både i dess 

begreppsliga innebörd och hur disciplinen utövas av lärare.  

 

Enligt mina efterforskningar, saknas specifik forskning om hur elever upplever att lärare 

förhåller sig till ordningsfrågor – såsom disciplin, regler och konsekvenshantering. Därför 

anser jag att min c-uppsats är viktig.  

 

Det som min undersökning visar är att eleverna upplever att en majoritet av lärarna inte anser 

sig behöva följa de regler som de själva sätter upp för eleverna, ej heller är lärarna tillräckligt 

konsekventa i sitt konsekvenshanterande. Enligt eleverna upplever de att lärarna ofta skjuter 

upp konsekvenserna, genom att dela ut chanser efter chanser, för att i slutändan inte verkställa 

konsekvensen. Följden av detta blir att eleverna inte tar reglerna på allvar. För att komma 

ifrån detta tipsar eleverna om att lärarna skulle kunna använda sig av ett upptrappande 

konsekvenshanterande i likhet med den ”varning och utvisnings” metod som används i 

sportsliga sammanhang, i form av gula och röda kort. Fördelarna med detta är att 

verkställandet av konsekvenser förtydligas och då kanske kan upplevas av eleverna som mera 

tydligt.  

 

I undersökningen redovisas även elevernas åsikt om hur långt det är okej att en lärare skall 

kunna styra dem med regler. Gränsen drar eleverna vid regler som talar om hur man skall vara 

en bra kompis. Anledningen till detta ligger i att eleverna anser att det inte kan finnas någon 

som har befogenhet till att upprätta en sådan regel. Hur man är en bra kompis kan tolkas 

individuellt, menar de. Denna regel kan värderas olika efter individen och bör enligt Canters 

(Stensmo, 2000) och Kimber (2007) undvikas. Det finns normativa regler om att man skall 

respektera varandra, vilka också finns i en kompisrelation. Sådana regler upplever de flesta av 

eleverna att de har i klassrummet. Reglerna har dels introducerats vid terminsstart, dels 

vartefter under terminens gång. Detta upplever eleverna som rörigt då reglerna heller inte 
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finns dokumenterade i text. Följden blir att eleverna har svårt att komma ihåg alla regler och 

till detta tillkommer en osäkerhet om vad som är regelstyrt och vad som inte är regelstyrt.  

 

Eleverna som deltog i undersökningen gav också sina önskemål om hur läraren skall hålla 

disciplinen i skolan. Önskan är att läraren skall vara rättvis i sitt ledarskap med krav på 

ordning och reda i sitt undervisande och i sitt ledande av eleverna. En annan önska är att 

lärarna själva skall bättra sig i att följa de gemensamma reglerna. Eleverna anser att vikten av 

ordning och reda, både estetiskt och i uppträdande, har stor betydelse för ett bra arbetsklimat 

där arbetsro kan råda. 

 

Avslutningsvis vill jag tipsa om ett intressant område, som i koppling till denna uppsats, bör 

var av stort intresse att undersöka, nämligen identitetsskapandet med elevers respektive 

lärares inställning till att ha mössa, keps, luva eller annan huvudbonad på sig i klassrummet. 

Ämnet är intressant för den nya generationens lärare som skall ut på arbetsmarknaden. De 

synpunkter jag har fått i denna fråga under mitt empiriinsamlande, visar att det finns ett 

intresse hos eleverna att godkänna detta då de anser att en mössa kan ha stor betydelse för 

identitetsskapandet. Något som den äldre generationen kanske motsäger sig. 
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Bilaga 1. 

 
Linnéa Wåhlin     2010-03-10 

linnea01.wahlin@student.sh.se 

 

 

 

Till alla elever och föräldrar i åk 4-5 på xxxskolan! 

 

Nu har jag kommit så långt i min lärarutbildning att det är dags för mig att skriva min C-

uppsats. Denna kommer att handla om hur elever upplever att lärare förhåller sig till olika 

ordningsfrågor i klassrummet, något som jag anser intressant då det finns mycket litteratur om 

hur man som lärare skall leda elever i ordningsfrågor men, få undersökningar som utgår från 

elevens perspektiv. Här finns alltså en chans för eleverna i xxxskolans årskurs 4-5:or att göra 

sin röst hörd!  

 

För er som inte känner till mig så har jag vistats i årskurs 4-5 under 5 veckors praktik i 

månaderna november/december förra terminen, 2009. Jag studerar mitt sista år på den 

interkulturella lärarutbildningen mot yngre åldrar på Södertörns högskola i Flemingberg och 

kommer att ha behörighet att arbeta med barn/elever från förskolan till årskurs fem.  

 

Med detta brev vill jag fråga er föräldrar/vårdnadshavare om lov att dels intervjua er 

son/dotter, dels låta dem besvara enkäter. Därför bifogar jag ett formulär som jag vill att 

eleverna lämnar till sin lotslärare. Jag vill poängtera att alla intervjuer/enkäter kommer att 

besvaras anonymt och behandlas konfidentiellt. Ingen enskild elev kommer att kunna 

identifieras i uppsatsen. Jag vill också tillägga att undersökningen är frivillig, lika så är det 

frivilligt att när som helst dra sig ur en pågående undersökning. 

 

 

Tack på förhand! 

 

 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

 

Lämnas till lotsläraren senast __________ den ________. 

 

Detta formulär gäller endast undersökning som skall utföras av lärarstudent Linnéa Wåhlin 

och allt som framkommer kommer att behandlas anonymt. 

 

 

                      JA               NEJ 

 

          Jag tillåter att mitt barn får delta i enkätundersökningar: 

 

                    intervjuer: 

 

 

 

_________________________________                    ________________________________ 

Elevens namn + lots   Målsmans underskrift 

mailto:linnea01.wahlin@student.sh.se
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Bilaga 2. 

 

Enkätundersökning     2010-03-20 

 

Elevers syn på lärares ledarskap – i ordningsfrågor; gällande disciplin, klassrumsregler och 

konsekvenser vid regelbrott. 

 

Du ska svara på frågor om hur DU tycker att en lärare ska leda ordningen i klassrummet och 

hur DU tycker att en lärare ska förhålla sig till klassens gemensamma regler. 

Du kommer att svara på frågorna genom att sätta kryss i svarsalternativ eller skriva ett eget 

svar. 

 

 

Kön:   Tjej  Pojke 

   

 

 

 

Ålder:_________________   Årskurs:________________ 

 

 

 

Besvara följande frågor genom att sätta ett kryss i svarsalternativen. 

 

 

    Ja Nej Vet inte 

 

1. Har din klass regler för hur man ska  

bete sig i klassrummet? 

 

 

2. Vill Du ha regler för hur man ska  

bete sig i klassrummet? 

 

 

3. Tycker Du att det behövs regler för hur 

      man ska vara en bra kompis? 

 

 

4. Om man beter sig dumt, ska det då leda 

      till konsekvenser?  

 

 

5. Tycker Du att det är bättre att läraren ringer 

      hem till föräldrarna istället för att ge utvisning 

      om någon har gjort något dumt? 

 

 

6. Är en tillsägelse från läraren tillräckligt som  

      konsekvens vid dumt beteende? 



 40 

Enkätundersökning     2010-02-20 

 

 

Besvara följande frågor genom att motivera (förklara) Din åsikt. 

 

 

7. Du och dina klasskamrater har tillsammans med din lärare, kommit överens om regler 

som ska gälla i klassrummet. Dessa regler handlar om hur man ska vara en bra kompis 

och hur man ska bete sig i klassrummet.  

         En dag bryter din klasskompis mot en regel som handlar om hur man är en bra 

      kompis. Klasskompisen är dum mot dig och du blir ledsen. Vad vill du att din lärare  

      ska göra i den här situationen? Skriv och berätta! 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8. Har du någon gång känt att en lärare inte har brytt sig om vissa regler som du tycker är 

viktiga?  

 

________________________________________________________________________ 

Om ja, vad var det för regel och hur kändes det? Skriv och berätta! 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

9. Vad tycker du att en lärare ska göra om någon bryter mot någon regel som gäller i 

skolan? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

     Tack för din tid! 
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Bilaga 3. 

 

Intervjuguide      2010-03-14 

 

Elevers syn på lärares ledarskap – i ordningsfrågor; gällande disciplin, klassrumsregler och 

konsekvenser vid regelbrott. 

 

Syfte: Att samla in elevperspektiv på lärares ledarskap i ordningsfrågor – gällande disciplin, 

klassrumsregler och konsekvenshantering vid regelbrott.  

 

Metod: Gruppintervjuer med 4-5 elever i årskurs 4-5, från en lantbyggdsskola i Stockholms 

läns södra utkant. Intervjutiden är beräknad till 40 minuter och skall genomföras i ett ostört 

rum med tillgång till anteckningsmaterial i dess olika former.  

 

 

Genomförande: Introduktion och presentation av mitt examensarbete. Presentation av 

intervjuns upplägg; frågor,. 

 

Intervjufrågor: 

 

- Disciplin 

 

o Vad tycker ni att disciplin är? 

o Vad tror ni att lärare tycker är disciplin? 

o Tror ni att alla lärare har samma syn på disciplin eller skiljer det sig? 

o Tror ni att synen på disciplin bland elever skiljer sig?  

o Hur skall ni förhålla er till den disciplin som finns i klassrummet? 

o Hur tycker ni att läraren skall förhålla sig till den disciplin som läraren själv för i 

klassrummet? 

 

- Regler 

 

o Vad tycker ni att regler är? 

o Vad tror ni att lärare tycker är regler? 

o Har ni något bra förslag på bra regler att ha i skolan? 

o Tycker ni att regeln om att ta av sig mössan är en bra regel? 

o Finns det något som är viktigt med regler? Vad? Varför? 

o Finns det något som är oviktigt med regler? Vad? Varför? 

o Hur vill ni att man skall skapa/dokumentera regler?  

o Hur tror ni att lärarna vill skapa/dokumentera regler? 

 

- Konsekvenshantering av regelbrott 

 

o Vet ni vad konsekvenser är? 

o Vad tycker ni att en bra konsekvens är? 

o Vad tror ni att lärare tycker är en bra konsekvens?  

o Tycker ni att det finns dåliga konsekvenser? 

 


