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In media the debate about discipline and order in school is widely heard. A politician, some 

teacher or a representative from the teacher´s union, most often speaks these words. The 

interest for these issues seems to be persistent. 

This study is primarily about the expression “discipline and order”. The aim is to find out how 

the expression “discipline and order” is used in the investigated material. Furthermore, how 

these definitions create certain discourses and in which social field (area, institution) these 

discourses exits. The theoretical basis of the study is discourse analysis, and more specific 

Critical Discourse Analysis (CDA) by Norman Fairclough. With support from a model and 

method for CDA four newspapers articles will be analyzed. These articles are dealing with the 

main subject, “discipline and order” in school and represent various backgrounds according to 

school issues. 

The result of the analysis is that many different words are used to explain and talk about 

“discipline and order”. The identified discourses are fewer as well as the social fields. Many 

of the words used are similar but in some articles they differ.  

In conclusion the study will show that there are several ways to write about “discipline and 

order” and sometimes the discourses overlap and sometimes they are separate. All in all the 

use of “discipline and order”-discourse seems to rather reproduce than change. Finally, this 

investigation shows that the problem sets of order in our schools are multiplied and complex, 

therefore the solution needs to be as complex as that. 

 

 

Nyckelord: ordning och reda, disciplin, diskurs, diskursanalys, kritisk diskursanalys, tecken, 

moment, ekvivalenskedjor, nodalpunkter, diskursiva praktiker och sociala praktiker. 
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1.	Inledning	
 

I denna uppsats är det centrala uttrycket ordning och reda. I medierna har uttrycket använts 

flitigt när skolan debatterats och det är ett uttryck som alla verkar ha en åsikt om. Man kan 

säga att ordning och reda i skolan är en fråga som berör på flera nivåer, i klassrummet bland 

eleverna och i lärarlaget, bland föräldrar och andra vuxna men också hos rektorer och 

politiker. Ordning och reda i skolan påverkar förmodligen alla på ett eller annat sätt, antingen 

för att det finns där eller för att det saknas. 

Frågan om ordning och reda tycks mer eller mindre alltid funnits med i skoldebatten. Under 

mina år som lärarvikarie och nu senast som lärarstudent blev jag uppmärksammad om hur 

frekvent ordning och reda som uttryck användes i skolmiljön. Jag upplevde att alla talade om 

ordning och reda men talade alla om samma sak? I denna undran väcktes min nyfikenhet att 

undersöka uttrycket närmare. Jag ville ta reda på vilka som använde uttrycket, i vilka 

sammanhang och vad de möjligen menade med det. Så detta är en undersökning av hur ett 

antal tidningsartiklar skriver om ordning och reda i skolan, hur författarnas ordval ser ut och 

till vilken läsare artikeltexten riktade sig. Med dessa frågor skall jag sedermera ringa in och 

fastställa ”ett sätt man talar om ordning och reda på” en så kallad diskurs eller flera. 

För att låta uttrycket bottna någorlunda vill jag i följande kapitel ge en bakgrundsbild av hur 

man sett på ordning i skolan, vilken roll ordningen spelat och hur uttrycket ordning och reda 

på senare år fått ge namn åt debatten. 

 

1.1	Bakgrund	
 

Uttrycket ordning och reda dyker då och då upp, som om det vore en ny samhällsdebatt på 

gång och röster höjs för att ordningen måste skärpas i skolan. Men om man då tar sig en 

djupare titt i den svenska skolans historia kan man se att frågan om ordning och reda 

egentligen aldrig riktigt lämnat dagordningen. 

Under 1800-talet var skolans uppdrag att fostra eleverna, då främst till rättrogna kristna. 

Eleverna skulle bli goda samhällsmedborgare som kunde skilja på rätt och fel (”Från skam till 

skuld” Pedagogiska Magasinet 2006) Vid den tiden talade man möjligen inte lika mycket om 

just ordning och reda utan snarare om disciplin, vilket bland annat betyder lydnad. Det var 
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självfallet så att för eleven gick mycket i den tidens skola ut på att lyda sin klasslärare och 

rektor. Eleven hade betyg i ordning och uppförande vilket ytterligare tydliggjorde för eleven 

vilket beteende som belönades och vilket som bestraffades. Betyget i ordning och uppförande 

skall 1970 komma att avskaffas allt enligt Läroplanen för grundskolan som kom ut 1969 (Lgr 

69). 

Utöver betyget i ordning och uppförande fanns ytterligare en metod för läraren att sätta 

gränser och få eleven att lyda, nämligen skolagan. Lärare och rektorer hade rätten att genom 

olika former av fysisk bestraffning påvisa vad som ansågs olämpligt beteende. Skolagan kan 

nog sägas vara ett av de mest våldsamma sätten på vilket man arbetade för ordning i skolan. 

Agan i folkskolan förbjöds till slut i lag 1958 fast användandet av agan ansågs redan i början 

av 1900-talet ha minskat betydligt (Bergenlöv 2009). 

I mitten av 1900-talet växer sig en demokratirörelse starkare och gamla auktoritära system 

ifrågasattes, så även i skolan. Demokratiseringsvågen innebar att synen på eleven förändrades, 

eleven var nu en individ och undervisningen skulle individualiseras, dessutom blev dialogen 

mellan lärare och elev central. När synen på eleven förändrades, ändrades också synen på 

kunskap och lärande, fokus flyttades därmed från ämnes- och faktakunskaper till att sätta 

själva lärandeprocessen i centrum. En av vinsterna och följderna med 1960-talets synsätt var 

skolans målsättning att fostra demokratiska samhällsmedborgare (”Skolans ideologiska resa” 

Trelleborgs Allehanda 2011). 

I demokratiserings- och jämlikhetsvågens tidevarv 1960 och ett antal decennier framöver 

tycktes ordning och disciplin nedprioriterat i skolvärlden. Trots detta visar en undersökning 

från 1979 att lärare, föräldrar och elever ansåg att disciplin skulle tillmätas den största vikten 

när det handlade om undervisning (Charles 1984, s. 8). Så även om frågor om demokrati och 

lärandeprocesser var högaktuella hade inte intresset för ordningen i skolan svalnat. 

Än i dag är skolans uppdrag att fostra eleven, vilket står skrivet i den skollag som varit 

gällande fram till juli i år (Lpo 94). Det står att skolan skall förmedla till eleven den 

värdegrund vårt samhälle har och väcka hos eleven en etikkänsla, nämligen för vad som är 

rätt och fel men också tolerans och en vilja att ta ansvar (Lpo 94, s. 3ff). Skolans uppdrag är 

på många sätt alltjämt klart, målet är även nu att fostra goda samhällsmedborgare, men 

medlen att nå dit skiljer sig från tidigare. 
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Trots att frågan om ordning och reda, av allt att döma, alltid funnits med i skoldebatten 

höjdes frågans status i och med valrörelsen 2006. Då gjorde Folkpartiet Liberalerna (Fp), och 

dåvarande skolministern Jan Björklund, frågan ”ordningen i skolan” till en kärnfråga det vill 

säga en av deras viktigaste frågor (Valanalysen 2006, s. 37ff). Fp presenterade i den 

valrörelsen många förslag på hur ordningen måste skärpas, däribland ökade befogenheter till 

lärare att beslagta störande föremål som till exempel mobiltelefoner under lektionstid. Vidare 

ansåg de att skolor skulle få rätten att flytta en elev som kränkte en annan elev, med andra ord 

”flytta på mobbaren istället för den mobbade”. Vid skolk skulle det rapporteras till berörda 

föräldrar likaså skrivas in i betyget. Detta var bara några av Fp:s förslag på hur oordningen i 

skolan skulle stävjas.  

Jan Björklund har många gånger sedan den valrörelsen talat om det han kallar ”krisen i 

skolan” och hänvisat till nationellt och internationellt dåliga kunskapsresultat hos svensk 

skolungdom (”Resultaten i svensk skola allt sämre” Göteborgs Posten 2011). Med dessa ord 

vill jag säga att tonläget i debatten än i dag är högt vad gäller frågan om ordning och reda i 

skolan. 

1.2	Problemformulering	
 

I föregående kapitel framkom att frågan om ordning och reda i skolan ständigt varit aktuell 

och att debatten i ämnet aldrig riktigt svalnat. Ordning och reda är ett uttryck som möjligen 

har använts lättvindigt för att presentera en lösning på många av problemen i skolan. 

Utbildningsminister Jan Björklund talar till exempel om ordning och reda i termer av bland 

annat lugn och ro och en god arbetsmiljö för elever och lärare (Fp:s hemsida). 

Kan man kan ana en ideologisk färg i hur uttrycket används? Är det så att sättet att tala om 

ordning och reda bättre stämmer överens med alliansens skolpolitik eller speglar det även 

oppositionens skolpolitiska syn? I detta sammanhang anser jag det angeläget att fråga sig 

vilken betydelse vi vill tillskriva uttrycket ordning och reda? De som använder sig av 

uttrycket i skoldebatten, talar de om ”samma” ordning och reda eller syftar de på olika saker?  

I alla dessa funderingar väcktes tanken om att detta skall vara uppsatsens huvudsakliga 

problemområde nämligen; hur används uttrycket ordning och reda i fyra utvalda 

tidningsartiklar men också vad uttrycket kan tyckas betyda då och hur sammanhangen det 

återfinns i möjligen skiljer sig åt. 
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1.3	Syfte	och	frågeställningar	
 

Syftet med denna undersökning är att analysera vilken betydelse uttrycket ordning och reda i 

skolan ges i media, i det här fallet i fyra tidningsartiklar. Detta kommer göras med en 

diskursanalytisk metod, vilket innebär i min undersökning att för det första identifiera ord i 

texterna som bestämmer uttrycket ordning och reda. För det andra att analysera hur dessa 

texter gjorts och hur de mottagits och slutligen att urskilja till vilket socialt sammanhang 

uttrycket i mitt material kan kopplas. 

Att analysera språk och texter är en form av samhällsvetenskapliga studier, då språk på många 

sätt speglar sitt samhälle. Följaktligen blir textanalys ett användbart verktyg för att förstå ett 

samhälle. I detta fall är diskursanalysen viktig för att bättre förstå debatten om ordning och 

reda och se vilka diskurser som används i den. Med dessa ord i åtanke finner jag ytterligare 

skäl att göra denna undersökning. Jag anser att diskussionen om ordning och reda har fått en 

ökad plats i media, politiskt men så och i skolvärlden. Därför är det angeläget att identifiera, 

definiera och förstå hur uttrycket påverkar den sociala verksamheten den knyts till. 

Mina frågeställningar är: 

 Hur används uttrycket ordning och reda i mitt material? 

I den lingvistiska delen av analysen noteras och redogörs ordvalen artikelförfattarna 
gör för att beskriva ordning och reda. 

 Betydelser som ges ordning och reda i materialet skapar vissa diskurser (och 

diskurserna formar också betydelserna i fråga)  – vilka är diskurserna? 

I denna del analyseras det diskursiva användandet, hur artikelförfattarna skriver och 
om texten bygger på andra texter genrer. 

 I vilka sociala verksamheter och sammanhang återfinns dessa diskurser? 

I vilka sociala världar; institutioner och rum finns diskurserna? Förändrar eller 
återskapar det diskursiva användandet respektive diskursordning? 
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1.4	Tidigare	forskning	
 

Med tanke på det jag skriver i bakgrundskapitlet, om det ihållande interesset för ordning och 

reda i skolan, kan man lätt föreställa sig att ett intresse att forska på området också funnits. I 

arbetet med denna uppsats kom jag i kontakt med en del litteratur på området och en av 

skrifterna är boken Ordning och reda i skolan – ett steg på vägen mot dynamik och harmoni i 

klassrummet (2006) skriven av beteendevetaren Nick Drummond och psykologen Mats Edin. 

Den är mer än något annat en handbok för lärare om hur man kan arbeta för att åstadkomma 

ordning, lugn och ro i klassrummet. Nick Drummond och Mats Edin handleder och utbildar 

också lärare i bland annat gränssättning och ledarskap. 

Ett par viktiga konstateranden som Nick Drummond och Mats Edin gör är det väsentliga i att 

läraren lär känna sina elever och att läraren tar på sig ledarrollen. Kunskapen om varje elev är 

viktig för att läraren skall kunna se de individuella behoven. Den kunskapen har också 

betydelse för att läraren skall kunna läsa av var i den sociala utvecklingen eleven befinner sig, 

vilket leder till att läraren också kan bemöta eleven på lämpligt sätt. Vad gäller ledarskapet är 

det nödvändigt att läraren axlar ledarrollen om klassrummet skall bli ett rum där lärande är 

möjligt. 

Författarna till boken lägger mycket vikt vid det faktum ”att vi väljer vårt beteende” och ”att 

vi, både vuxna och barn, har alltid en möjlighet att välja rätt” (Drummond & Edin 2006, s. 

18). De menar att det är lärarens uppgift att korrigera en elevs negativa beteende genom att 

tala om vilka andra valmöjligheter eleven för tillfället har. Ett relativt välkänt råd författarna 

också tar upp, är det som handlar om positiv förstärkning; belöna gott beteende med 

uppmärksamhet och negligera dåligt beteende, alternativt sätt ordentligt stopp för det 

(Drummond & Edin 2006, s. 27). 

Nick Drummond och Mats Edin sticker möjligen ut något när de skriver om ”vertikalitet” och 

hierarkier och menar att barn behöver ha något att se upp till, de behöver förebilder. Detta 

synsätt, menar de, kan verka främmande i vår kultur där Jantelagen och platta organisationer 

länge varit gällande, vilket gjort det svårt för oss att se och erkänna auktoriteter (Drummond 

& Edin 2006, s. 28). Sedan uppmärksammar de läsaren om att barn, och en del vuxna, ibland 

stannat upp i sin utveckling av moral och att det är först när de når toppen av den 

utvecklingen som respekten till andra och möjligheten att göra det bästa valet för de flesta 
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individer är möjligt (Drummond & Edin 2006, s. 34). Med denna information menar de 

förstås att lärarens/ledarens roll är att främja denna utveckling. 

Sammanfattningsvis visar denna handledning att läraren behöver lära känna sig själv och vara 

medveten om sitt eget agerande gentemot eleverna, det vill säga med tydlighet tala om vad 

som är rätt beteende och inte banna en person utan bara handlingen personen gör. Läraren 

måste vara en ledare och vägleda i elevens moraliska utveckling. Dessutom behöver läraren ta 

sitt vuxenansvar och visa och lugna eleverna med att hon/han har kontrollen och styr bussen 

(som är den liknelse Nick Drummond och Mats Edin använder). Nick Drummonds och Mats 

Edins menar att ”vertikalitet”, hierarkier och möjligheten att som elev kunna ”se upp till 

någon/något” möjliggör ordning och reda i skolan. 

En annan författare och forskare på området är C M Charles. Hans fokus är emellertid mer 

inriktat på disciplin och det är också huvudtemat i hans bok Ordning och reda i klassen 

(1984). Boken presenterar flera välkända profiler inom pedagogiken och hur deras modeller 

för disciplin ser ut. Men innan dess redogör C M Charles för varför disciplin är nödvändigt i 

skolan och han punktar upp argumenten på följande vis: för det första är disciplin något alla 

tar för givet, en lyckad lärare förväntas skapa disciplin i klassrummet. För det andra gör en 

ordnad och lugn studiemiljö inlärningen lättare. Vidare underlättar det den sociala fostran som 

alla elever genomgår när de lär sig vårt samhälles normer och värderingar. Med disciplinerade 

medborgare blir också det demokratiska samhället möjligt då vi håller oss till lagar och 

förordningar, skriver C M Charles. I likhet med Nick Drummonds och Mats Edins bok är 

denna full med arbetsmodeller för hur man skapar disciplin och ordning och reda i skolan.  
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2.	Teoriavsnitt	
 

Diskursanalys kan vara både en teori och en metod. I detta kapitel avser jag att redogöra för 

uppsatsens teoretiska grund, diskursanalys. Inledningsvis tänker jag presentera begreppet 

diskurs och hur olika teoretiker definierar begreppet. Merparten av kapitlet kommer vara en 

allmän redogörelse av diskursanalys och särskilt den kritiska diskursanalysen. Likväl kommer 

även diskursteori beröras då min analys inte kommer vara en renodlad kritisk diskursanalys 

utan även ha drag av den diskursteoretiska modellen. 

	

2.1	Definitioner	av	begreppet	diskurs	
 

I Svenska Akademins ordlista (2006) står det att diskurs är en språkvetenskaplig term och 

betyder ”sätt att resonera inom ett visst område” (SAOL 2006, s. 151) och i 

Nationalencyklopedin står det att diskurs ”betecknar en helhet av sammanhängande uttryck, 

utsagor, begrepp” (NE sökord: ”diskurs”). Men diskurs är så mycket mer än ord, det är inte 

heller vilket tal som helst, utan diskurs är det särskilda sättet vi talar på beroende på i vilket 

sammanhang och i vilken sfär vi befinner oss. En diskurs skulle kunna liknas vid en 

språkdräkt vi klär oss i beroende på vilken miljö vi träder in i. Marianne Winther Jørgensens 

och Louise Philips skriver i sin bok Diskursanalys (2000) att i ordet diskurs finns en ”ide om 

att språket är strukturerat i olika mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom olika 

sociala domäner” (Winther Jørgensen & Philips 2000, s 7). Vårt tal ser alltså olika ut 

beroende på om vi är på skolan och talar med elever eller om vi är hemma och talar med våra 

barn. Detta betyder att sammanhanget bestämmer diskurs och diskurser är således socialt, 

kulturellt och situationsbundna. 

En av de teoretikerna som tidigast talade om diskurs är Michel Foucault. Michel Foucault 

skall ha definierat begreppet diskurs på följande sätt: ”den vetenskapliga ”samtalsordning” 

som kännetecknade det vetenskapliga skrivandet, undervisningen och tankeutbytet under en 

viss period.”(Foucault Övervakning och straff 1975, översatt av Bjurström). Michel Foucault 

har också uttryckt att diskurs är ”hela den praktik som frambringar en viss typ av 

yttrande”(Bergström & Boréus 2000, s 225) och han menade att diskurser skapades i olika 

institutioner som familjen, skolan och fängelset. Med andra ord, i dessa institutioner skapas 

ett visst språk och sätt att tala. 
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Trots alla dessa definitioner som ändå liknar varandra sägs det att diskursbegreppet inte har en 

entydig och obestridd definition, vilket bland annat Norman Fairclough bekräftar i sin bok 

Discourse and Social Change (1992). Han uttrycker det på följande sätt: ”Discourse is a 

difficult concept, largely because there are so many conflicting and overlapping definitions 

formulated from various theoretical and disciplinary standpoints” (Fairclough 1992 s. 3). 

Definitionerna av diskurs kan också skilja sig åt, så till vida, att en definition kan betecknas 

som snävare eller som vidare (Bergström & Boréus 2000, s. 223). Inom strikt språkliga 

sammanhang definieras diskurs relativt snävt, nämligen som ”ett sammanhängande sjok av 

skrivet eller talat språk”. I den vidare definitionen spelar även interaktionen mellan texters 

avsändare och mottagare roll, liksom texters kontext (Bergström & Boréus 2000, s. 223). 

Kanske det bästa exemplet på begreppets vidd är att en diskurs är konstituerande eller 

konstituerad av sin sociala inramning. Vilket betyder att ”sättet att tala” antingen påverkar och 

bestämmer den sociala verkligheten eller tvärtom, att ”sättet att tala” har påverkats av den 

sociala verkligenheten.  

Den lingvistiska analysen av diskursen måste samtidigt också ses i sitt sociala och 

samhälleliga sammanhang. Detta beskriver Fairclough skickligast med egna ord, som lyder: 

”sees discourse/…/as a form of ”social practice”/…/implies a dialectical relationship between a 

particular discursive event and the situation, institution and social structure that frame it: the 

discursive event is shaped by them, but it also shapes them.” (Bergström & Boréus 2000, s 224) 

I denna uppsats betyder diskurs i huvudsak ett sätt att tala inom en viss sfär, ibland kan även 

tid, sammanhang och situation inverka. 

 

2.2	Vad	är	diskursanalys?	
 

Diskursanalys kan kortfattat beskrivas som ”systematiska studier av diskurser” (Bergström & 

Boréus 2000, s. 223) och metoderna för detta är ett antal. Diskursanalys var inledningsvis ett 

isärplockade och analyserande av texter, det vill säga ett dekonstruerande av texter (Stensmo 

2002 s. 126). När man läser texter systematiskt och ingående kan man se vad texter består av, 

och vad de inte består av, och bakomliggande värderingar och perspektiv kan träda fram. 

Detta är möjligt eftersom texter, tal och bilder är konstruerade av människor och bygger 

således på människors åsikter, värderingar och perspektiv. Dessutom blir det för 
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sammanhanget bestämda sättet att tala om och skriva om världen synligt, med andra ord, 

diskursen framträder när texter studeras på detta sätt. 

 

2.2.1	Språket	i	diskursanalys	

 

Inom diskursanalys är språket och språkliga uttryck det centrala med andra ord 

”Diskursanalys är således ett studium av samhällsfenomenen där språket står i fokus.” 

(Bergström & Boréus 2000, s. 221). Det finns ett språk som på något sätt står emellan idéerna 

om verkligenheten och verkligheten och det är detta språk vi kallar diskurs. Som det sägs i 

Winther Jørgensens och Philips bok bygger diskursanalys som metod på en ”strukturalistisk 

och poststrukturalistisk språkfilosofi” som menar att ”vårt tillträde till verkligheten alltid går 

genom språket” (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 15). Denna ”språkfilosofi” hävdar att 

verklighet speglas i språket och beroende på vår föreställning om verkligheten skapar vi en 

passande diskurs. Våra föreställningar får vi från vår kunskap, erfarenhet, profession, tro etc. 

Den diskurs vi använder oss av för att tala om verklighet kommer i sin tur, mer eller mindre, 

också påverka verkligenheten genom språket.  

 

2.2.2	Den	kritiska	diskursanalysen	
 

Denna undersökning kommer i huvudsak utgå ifrån en kritisk diskursanalys som jag i detta 

kapitel förklarar lite närmare. Norman Fairclough har spelat en viktig roll inom den 

diskursanalytiska forskningen och han är den som man oftast hänvisar till när man talar om 

kritisk diskursanalys. Hans definition av diskurs hör till den vidare definitionen, vilket 

inkluderar både interaktionen avsändaren - texten, mottagaren - texten och avsändaren – 

mottagaren, dessutom kontexten (Bergström & Boréus 2000, s. 223). Detta exempel på den 

vidare definition matchar väl den analysmodellen som Norman Fairclough tagit fram med tre 

nivåer av diskursbegreppet (modellen illustreras och beskrivs utförligt i kapitlet ”Metoden i 

denna uppsats” och kort nedan). 

Som analytiker ställer man upp ”teorier och metoder för att teoretiskt problematisera och 

empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv praktik och social och kulturell utveckling i 

olika sociala sammanhang” (Winther Jørgensen & Philips 2000, s 66). Detta är precis det jag 
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skall göra i denna undersökning; först teoretiskt problematisera min diskursanalys, för att 

sedan i mitt material undersöka relationerna mellan språkbruket och social och kulturell 

utveckling i verkligenheten (i en institution, arbetsplats etc.). 

Inom den kritiska diskursanalysen finns tre nivåer av diskursbegreppet; ”diskurs som text, 

som diskursiv praktik och som social praktik” (Bergström & Boréus 2000, s 224). Analysen 

sker alltså på dessa tre nivåer, vilka jag beskriver kort här nedan, men vilka en mer utförlig 

presentation kommer ges i kapitlet ”Metoden i denna uppsats”.  

På den första nivån studerar man inom kritisk diskursanalys texten. Detta betyder att man 

söker efter typiska språkliga beståndsdelar i texten som val av ord, metaforer, grammatiska 

delar med mera (Winther Jørgensen & Philips 2000, s 87f). 

På den andra nivån studerar man diskursiva praktiker, vilket innebär att man tar reda på hur 

texter produceras och konsumeras. Rent konkret tar man reda vilka andra texter och genrer 

texten är byggd på (Winther Jørgensen & Philips 2000, s 67 och 85). 

Slutligen på den sista nivån studerar man sociala praktiker som är detsamma som att ta reda 

på under vilket ”paraply” den diskursiva praktiken och texten befinner sig, med andra ord i 

vilket bredare socialt sammanhang diskurserna finns. Sedan tar man reda på om dessa 

diskurser förändrar eller reproducerar diskursordningen. Diskursordningen är ett slags ”socialt 

rum där olika diskurser delvis täcker samma terräng som de konkurrerar om att ge innehåll 

var och en på sitt sätt” (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 64). Men diskursordning är 

också alla de diskurser och genrer ”som används inom en social institution eller social 

domän” (Winther Jørgensen & Philips 2000, s.73). 

3.	Metodologisk	ansats	
 

Textanalys är en typ av kvalitativ metod, vilken i sig återfinns i flertalet varianter, däribland 

den som kallas diskursanalys. Diskursanalys kan sägas både vara en teori och en metod. Inom 

samhällsvetenskaplig forskning är diskursanalys primärt en form av vetenskapsteori som 

säger något om relationen social praktik och samhällsfenomen och språk. Med hjälp av en 

diskursanalytisk metod förbättras våra möjligheter att tolka det språkliga inom olika 

samhällsvetenskapliga sfärer så som till exempel den politiska sfären. I samhällsvetenskaplig 

forskning är identiteter och identitetsskapande processer, makt och diskursiva paradigm 
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intressanta studieobjekt. Inom lingvistisk forskning används diskursanalys däremot främst 

som en metod att analysera texter i sin kontext (Bergström & Boréus 2000, s. 221f). 

 

3.1	Metoden	i	denna	uppsats	
 

Metodvalet för denna undersökning är alltså diskursanalys. Jag har valt metoden med tanke på 

att uttrycket ordning och reda är en formulering och språkkonstruktion, vilken inom en sfär, i 

detta fall skolan, står för något och bär en betydelse. Jag antar att de som använder sig av 

uttrycket har en uppsättning andra ord i åtanke som, i respektive uppsättning tillsammans, 

bygger på en diskurs om ordning och reda. Mitt antagande är att både sättet att förhålla sig till 

uttrycket och betydelsen man ger uttrycket är olika i de undersökta tidningsartiklarna. Så 

eftersom jag avser att undersöka hur uttrycket används i mitt material (hur man pratar om 

ordning och reda) och hur dessa ordval skapar vissa diskurser, bedömer jag att en 

diskursanalytisk metod är lämpligt. Dessutom handlar det om sociala relationer som möter 

språk, detta gör det intressant att studera utifrån just ett diskursivt perspektiv. 

Vad gäller undersökningens metod utgör kritisk diskursanalys basen. Dock kommer jag även 

använda mig av begrepp från den diskursanalys som bland annat Ernesto Laclau och Chantal 

Mouffe företräder (den kommer hädanefter benämnas diskursteori). Diskursanalyser inom det 

samhällsvetenskapliga fältet följer inte någon särskild förutbestämd mall, utan man menar att 

varje forskare får utforma sin egen analysmodell (Bergström & Boréus 2000, s. 238). Även 

när Norman Fairclough skrev om kritisk diskursanalys åsyftade han två typer av angreppsätt; 

ett sätt som han själv använde sig av och ett annat, aningen bredare sätt, som innefattade 

många fler riktningar (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 66). Så med denna 

undersöknings problemformulering i åtanke talar detta för att en kombination av 

diskursanalytiska metoder vore passande. Jag kommer alltså bestämma ett lämpligt 

tillvägagångssätt, en analytisk modell att ta mig an mina studieobjekt med, vilket också 

Winther Jørgensen och Philips uppmuntrar till (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 62). 

Mitt tillvägagångssätt kommer nu presenteras samtidigt som jag mer noggrant förklarar 

kritisk diskursanalys arbetsmodell och diskursteorin. Den kritiska diskursanalysen studeras 

alltså på tre nivåer; för det första på textnivå, för det andra på nivån för de diskursiva 

praktikerna och för det tredje på de sociala praktikernas nivå. Norman Faircloughs 
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analysmodell ritas upp som en ram i ramen i ramen och skall förstås även tredimensionellt (se 

illustrationen). I den innersta ramen finns texten, i den mellersta ramen återfinns diskursiv 

praktik och i den yttersta och omgivande ramen social praktik. Här nedan avser jag att 

förklara de tre nivåerna närmare och vad de innebär i denna undersökning. En illustrerad 

modell för kritisk diskursanalys demonstreras likaså. 

 

Till att börja med måste förtydligas att texten kan vara antingen just en skrift, men tal och bild 

är också möjliga analysobjekt. Texten analyseras lingvistiskt, med andra ord undersöks 

textens komponenter språkligt, man bör alltså på denna nivå studera sådant som ordval, 

metaforer, grammatik och etos. Jag kommer i följande analys i huvudsak notera ordval, dessa 

finner jag antingen som tecken, moment, ekvivalenskedjor och nodalpunkter, vilket är begrepp 

som kommer från Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori (Winther Jørgensen & 

Philips 2000,s. 57f). Jag kommer alltså att notera och redovisa de moment, i eller utanför en 

ekvivalenskedja och eventuell nodalpunkt som jag anser är med också skapar diskurser om 

ordning och reda i texten. 

Det är nämligen så att det finns en betydelseskapande process vilken man under själva 

diskursanalysen fokuserar på. Denna process börjar med att ord, som inledningsvis kan tyckas 

vara utan betydelse (kallas då tecken), som så småningom i sin kontext tillsammans med 

andra ord får sin betydelse (kallas då moment). Processen innebär en slags kamp då tecknet 

”söker sin betydelse” (Bergström & Boréus 2000, s. 229 och Winther Jørgensen & Philips 

2000, s. 33f).  
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Nodalpunkten är det centrala tecknet som alla andra moment förhåller sig till i ett slags 

nätverk. Detta nätverk kallas ekvivalenskedjor, med andra ord de nätverk av tecken som har 

en relation till varandra och tillsammans skapar en diskurs.  

Med den andra nivån, det som kallas diskursiv praktik menar Norman Fairclough och Ruth 

Wodak att det är hur texter produceras och konsumeras man är intresserad av (Winther 

Jørgensen & Philips 2000, s. 67 och 85). På denna nivå studerar man vilka diskurser och 

genrer författaren byggt vidare på för att skapa sin text (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 

75). 

Viktigt att notera inom kritisk diskursanalys är synen på diskurser, nämligen att de kan vara 

en social verksamhet som både konstituerar den sociala omgivningen och en verksamhet som 

konstitueras av andra sociala omgivningar (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 67). Detta 

knyter an till den ”språkfilosofi” som jag förklarade utförligt i kapitlet ”Språket i 

diskursanalys”. Lite kortfattat kan sägas att diskurser speglar inte bara den verklighet de är en 

del av utan diskurser kan också påverka den verkligheten. Här skiljer sig Norman Faircloughs 

och Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes syn på diskurs åt, de senare anser nämligen att en 

diskurs bara kan vara konstituerande detta för att den diskursiva praktiken inte är skild från 

den sociala praktiken (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 26). 

På denna den diskursiva nivån avser jag därmed att söka efter vilka diskurser, genrer eller 

möjligen andra texter mina undersökta tidningsartiklar bygger på. Jag kommer också säga 

något om den tänka mottagaren av texten. 

I den yttersta omgivande ramen finns den sociala praktiken, inom denna praktik återfinns den 

diskursiva praktiken och texten. Enligt Norman Fairclough skiljer sig den diskursiva praktiken 

från den sociala praktiken men med Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes angreppssätt är alla 

praktiker diskursiva (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 25). Jag kommer i denna 

undersökning nöja mig med att endast spekulera kring vad det är för social praktik 

(verksamhet och sammanhang) textens diskurser befinner sig i. Därutöver avser jag bestämma 

om det diskursiva användandet förändrar eller reproducerar respektive diskursordning. 

 

3.2	Reliabilitet	och	validitet	
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Undersökningens reliabilitet och validitet är två viktiga faktorer för att kunna bedöma kvalitén 

på en undersökning. Reliabilitet handlar om huruvida undersökningens tillvägagångssätt är 

tillförlitligt dvs. om det går att upprepa till exempel. Tillförlitligheten har två sidor, 

intersubjektivitet och intrasubjektivitet. Om intersubjektiviten är god skall någon annan som 

gör samma undersökning komma fram till samma resultat. Detta är dock problematiskt i en 

kvalitativ studie som denna, där resultat bland annat bygger på tolkningar. Men detta avser jag 

att förebygga genom tydlighet vad gäller tillvägagångssätt och genomskinlighet vad gäller 

analysverktyg och slutsats (Bergström & Boréus 2000, s. 259). 

Intrasubjektivitet handlar om huruvida det är möjligt för mig att göra samma undersökning 

vid ett senare tillfälle och nå samma resultat. Återigen handlar det om att jag arbetar 

metodiskt och med precision för att nå god intrasubjektivitet (Bergström & Boréus 2000, s. 

34f). 

Validiteten handlar om undersökningens giltighet, om man mäter det man avser att mäta 

(Bergström & Boréus 2000, s. 35). Med andra ord hur giltigt observationerna eller 

texttolkningarna är i förhållande till den verklighet, alternativt problem, man avsåg att studera 

(Stensmo 2002, s. 32). Ett problem med kvalitativ forskning, som diskursanalys är en del av, 

är att den anses mindre stringent är den kvantitativa forskningen (Winther Jørgensen & 

Philips 2000 s.122). Två saker som man dock kan titta på är sammanhanget och 

fruktbarheten, alltså huruvida analysen lyckas sätta in diskursen i ett trovärdigt sammanhang 

med hjälp av genomtänkta analytiska argument och om analysen förmår att förklara och ge 

nya tolkningar (Winther Jørgensen & Philips 2000 s.123). Jag vill dock giltighetsförklara min 

undersökning då min avsikt är att i analyskapitlet klart motivera de diskurser jag finner i 

tidningsartiklarna. Dessutom kan möjligen undersökningen ge ett bidrag till ordning och 

reda-debatten genom att jag belyser två framträdande perspektivs sätt att tala om ämnet.  

 

3.3	Metodkritisk	diskussion	
 

Ett dilemma när man använder sig av metoden diskursanalys är svårigheten att avgränsa 

diskurser. När slutar en diskurs och när börjar en annan? Detta nämner Bergström och Boréus 

och yttrar en möjligen radikal lösning nämligen att i diskursen också inkludera alla berörda 
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sociala praktiker, exempelvis att både talet om fotboll och fotbollsspelandet är en diskurs 

(Bergström & Boréus 2000 s. 228). 

Ett annat problem är också att jag som användare av diskursanalytisk metod ofta själv är djupt 

engagerad i den diskurs jag avser att undersöka. Men Winther Jörgensen och Philips skriver 

att i det avseendet ”är diskursanalytikern alltid förankrad i en eller annan diskursiv 

strukturering”. Detta kan troligtvis bäst motverkas genom att jag som analytiker först och 

främst visar en medvetenhet om problemet och sedan i möjligaste mån distanserar mig från 

diskursen (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 56) 

Slutligen vill jag också nämna att den diskursanalytiska metoden har fått utstå en del kritik, då 

metoden inte ansetts vetenskaplig nog (Bergström & Boréus 2000, s. 221). En anledning till 

kritik har varit att analysmetoden har flera olika inriktningar och angreppssätt vilket möjligen 

minskat metodens trovärdighet något. En sak kan man dock enas kring, nämligen att 

diskursanalytisk metod är ”systematiska studier av diskurser” (Bergström & Boréus 2000, s. 

223) och sedan ett antal decennier tillbaka är metoden vetenskapligt vedertagen och används 

ofta inom just den samhällsvetenskapliga disciplinen. 

3.4	Material	och	urval	
 

Tidigt i undersökningen bestämde jag mig för att tidningsartiklar som berörde ämnet ordning 

och reda skulle utgöra mitt material. Jag började således med en artikelsökning på nätet med 

orden ”ordning och reda” och tillägget ”skola” under tidsspannet 2005 till dagens datum. 

Detta resulterade i ett stort antal träffar men flertalet artiklar berörde inte ordning och reda i 

ett skolsammanhang tillräckligt mycket för att kunna tillföra undersökningen något. 

 

Efter att ha läst igenom många artiklar tyckte jag mig kunna se hur ett antal perspektiv på 

uttrycket ordning och reda trädde fram. Med dessa olika perspektiv i åtanke gjorde jag 

sedermera ett urval på fyra artiklar. Dessa fyra artiklar får representera två förhållningsätt till 

uttrycket ordning och reda och med det valet anser jag mig kunna skapa jämvikt i materialet 

och samtidigt förhindra att undersökningen blir för ensidig. Vidare skall det visa sig att 

avgränsning vid fyra artiklar även skulle vara ett lämpligt val då studien annars hade blivit för 

omfattande. 

 

Följande artiklar används i undersökningen 
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Tidning	 datum	 författare	 artikeltitel	

1  Dagens Nyheter  2011‐03‐13 Jan Björklund  Dags för läraren att åter ta plats i skolans kateder 

2  Dagens Nyheter  2010‐08‐29 Mats J Larsson  Björklund vill ha ny folkomröstning om euron 

3  Pedagogiska magasinet  2006‐11‐20 Leif Mathiasson  Stökigt men trevligt 

temanr: Tyst i klassen! 

4  Pedagogiska magasinet  2006‐11‐20 Christina Thors  Inte ett leende före vecka 44 

temanr: Tyst i klassen! 

 

Numreringen till vänster (1-4) är det jag från och med nu benämner artiklarna med. 

 

Som tidigare påpekats har uttrycket ordning och reda antagit en plats både på den politiska 

arenan, där de olika politiska partierna tycker till i frågan, men också i lärarbranschen och 

bland fristående forskare där frågan är aktuell. Därmed har jag, å ena sidan, de artiklar (1-2) 

från Dagens Nyheter (DN) som visar det politiska perspektivet på ordning och reda i skolan. 

Artikel 1 är utbildningsministers egna ord, artikel 2 likaså, dock genom journalistens penna. 

Som företrädare av det andra perspektivet har jag skolbranschen, i det här fallet, lärare, 

rektorer och forskare i artiklarna från Pedagogiska Magasinets temanummer ”Tyst i klassen”. 

Dessa artiklar är egentligen nio till antalet, vilka alla belyser olika aspekter av ordningen i 

skolan. De två som jag valde för denna undersökning fokuserar på; ”trygghet och trivsel i 

skolan” men också på ”stök, mobbning och oro” (artikel 3) och ”auktoritet och makt i skolan” 

(artikel 4).  
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4.	Analys	
 

I detta kapitel kommer själva undersökningen redovisas. Upplägget kommer att vara följande:  

Först analyseras den nivå som kallas texten, vilket är en språklig studie av textens delar så 

som ordval, metaforer eller dylikt. Analysens tonvikt ligger på denna, den första delen, då 

materialet här är omfattande och texten har mycket information att ge. 

Analysen övergår sedan i den diskursiva praktiken då jag kommer att presentera vem som 

skrivit texten, om den tillhör någon diskurs eller flera diskurser parallellt. Jag kommer också 

säga något om den tänkta läsaren. 

I den avslutande delen av analysen kommer textens sociala praktik studeras vilket innebär att 

de sociala verksamheter och sammanhang som diskurserna finns inom skall bestämmas. 

Därutöver kommer något sägas om huruvida diskursordningen förändras eller reproduceras. 

 

Jag avser att belysa mina iakttagelser genom att ta in aktuella citat från artiklarna, alternativt 

använda egna formuleringar på detsamma. Omformuleringar använder jag för att citaten 

skulle i vissa fall bli för långa och jag skiljer citaten från omformuleringar genom att inte 

använda citattecken på de senare. Avsikten är också att då och då göra jämförelser mellan de 

analyserade texterna, dock kommer dessa jämförelser få mer plats i den sammanfattande 

diskussionen.  

	

4.1	Texten	‐	en	språklig	analys	

4.1.1	Artikel	1	–	”Dags	för	läraren	att	åter	ta	plats	i	skolans	kateder”	
 

I artikel 1 skriver Jan Björklund om hur det är hög tid för lärarna att åter ta plats i katedern, 

med andra ord, att lärarna skall återta den ledande rollen i klassrummet. Han menar att den 

svenska skolan allt för länge bedrivit en pedagogik som gått ut på att läraren enbart skall 

agera handledare till eleven. Han skriver vidare att eleven i mångt och mycket fått överta 

klassiska läraruppgifter, som att genomföra egen planering, eget genomförande av arbete och 

forskande till att slutligen utvärdera och reflektera själva. Detta menar Jan Björklund har haft 

en allvarlig konsekvens nämligen att elever utan studievana inte kunnat axla detta ansvar och 

således sackat efter de andra eleverna.  

I denna artikel finns det många ord, tecken, som alla på ett eller annat sätt kan definiera och 

förklara begreppskonstruktionen ordning och reda. Dessa tecken hör enligt min analys till en 
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diskurs om ordning och reda och tecknen har således fått betydelse inom diskursen och kallas 

därmed moment. Jag tycker mig kunna se både ett nätverk av negativt laddade tecken som ett 

utav positivt laddade tecken. Dessa tecken utgör ekvivalenskedjor då de i ett visst systematiskt 

förhållande till varandra blir som ett nätverk i den aktuella diskursen. Jag kommer först 

redovisa de negativt laddade tecknen, de som på ett sätt enligt Jan Björklund visar vad 

ordning och reda inte är, eller vad frånvaron av ordning och reda lett till. 

Resultatet i svensk skola har sjunkit under lång tid/…/elever har i dag lägre resultat än förr/…/ 

förlorare är pojkar och elever från hem utan utbildningstradition. (Björklund DN 2011-03-13) 

Här trycker Jan Björklund på ett antal viktiga data, nämligen att resultaten i skolan sviktar, att 

det är pojkarna som är de största förlorarna och att detta pågått länge. Relationen dessa 

moment har till varandra tycker jag artikelförfattaren klargör. Jan Björklund länkar de dåliga 

resultaten, till pojkarna, till hem utan utbildningstradition, till ”fälla för arbetarpojkar” till att 

slutligen tala om ”ökade klassklyftor”. Man kan utan svårigheter följa det resonemanget och 

om detta är fallet kan förstås ingen säga att det är en tillfredsställande utveckling av skolan vi 

ser. Jan Björklund ger den diskussionen en extra knorr på slutet genom att fråga oss läsare om 

skolpolitikens viktigaste mål inte är att arbeta för jämlikhet. 

Artikelförfattaren Jan Björklund har sedan i texten gjort fler ordval, som jag således benämner 

moment, vilka i sig definierar begreppet ordning i reda och som ingår i den negativa 

ekvivalenskedjan. Dessa moment är; läraren leder inte klassen, elever lämnas ensamma i sitt 

arbete, mekanisk inlärning, begränsning av elevers kritiska tänkande (dessa formuleringar är 

ej ordagrant citerade men innebörden densamma). Moment som nämns här leder till varandra 

och kedjereaktionen är där uppenbar. Slutligen vill jag framhålla att de moment som beskriver 

att frånvaron av ordning och reda också leder till mer skolk, mobbning och vandalism lägger 

inte Jan Björklund i denna artikel så mycket vikt vid. Han nämner dock att ” klassrummen 

präglas av rörelse och hög ljudnivå” och vill med andra ord hastigt beröra en del av de 

arbetsmiljöproblem som bristen på ordning och reda leder till. 

 

Nu har jag gått igenom några ekvivalenskedjor som är negativt laddade, dock känns det mer 

utvecklande att presentera de moment i texten som faktiskt följer på begreppet ordning och 

reda. En positiv laddad ekvivalenskedja är; ”undervisa och leda”, ”läraren repeterar och 

förklarar”, ”mötet i klassrummet mellan lärare och elever” och ”kvalitet”.  Dessa utplockade 

moment ges mening när följande längre citat läses: 
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Lärarledd undervisning handlar inte bara om att läraren ska gå igenom stoffet, förklara, instruera 

och repetera utan också att läraren har en aktiv dialog med eleverna i helklass där man vänder 

och vrider på frågeställningar och problem.  (Björklund DN 2011-03-13) 

Jan Björklund skriver vidare att den nya skollagen skall göra denna del av lärarens uppdrag 

tydligt genom att skriva ”eleverna ska få ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd i en strukturerad 

undervisning”. 

Det jag slutligen anser är nodalpunkten, dvs. det tecken som alla moment cirkulerar kring i 

denna text är ”lärarledd” eller möjligen ”lärarens ledarskap”. 

 

4.1.2	Artikel	2	–	”Björklund	vill	ha	ny	folkomröstning	om	euron”	

Tidningsartikel 2 beskriver Jan Björklund och Fp:s ord i debatten om ordning och reda. I 

artikeln intervjuar DN-journalisten Mats J Larsson Fp:s ordförande tillika utbildningsminister 

Jan Björklund i valrörelsens slutskede 2010. Jan Björklund får i denna artikel förklara och 

försvara några av partiets kärnfrågor, däribland skattefrågor, ungdomsarbetslöshetsfrågor och 

skolfrågor förstås. Texten om skolan i artikel 2 är relativt kortfattad men jag väljer trots det att 

använda artikeln i analysen därför att den innehåller flera värdeladdade ord och jag vill också 

se om de stämmer överens med den diskurs om ordning och reda som Jan Björklund skapar 

när han själv författar texten (som i artikel 1). Följande citat är det första som i artikeln skrivs 

om ordning och reda och är egentligen en fråga ställd av textförfattaren om huruvida dessa 

åtgärder inte är för extrema: 

Dina förslag om ordning och reda i sommar har handlat om att heltäckande slöja ska vara 

förbjudet i skolan och att föräldrar till stökiga barn ska kunna tvingas sitta med längst bak i 

klassrummen. (Larsson, Mats J. DN 2010-08-29) 

Jan Björklund svarar nej på den frågan och ansåg alltså inte att förslagen var för extrema. Han 

förklarar det vidare med att säga: ” Vi har en situation i många klassrum, långtifrån i alla, men 

i många klassrum där det är väldigt stökigt, vi har mycket skolk, skadegörelse, ett språkbruk 

som är oerhört grovt.” Artikelförfattaren fortsätter med att säga att Jan Björklund ändå haft 

fyra år på sig att åtgärda detta, på vilket Jan Björklund svarar att ”lugn och ro” inte går att 

fatta regeringsbeslut om även om han ville. Sedan avslutar Jan Björklund den diskussionen 
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med att peka på att det är ”regelverk och attityder” som behövs arbetas med. Kommentaren 

kring heltäckande slöja förklarar inte Jan Björklund vidare. 

Jan Björklund gör de ordval som han många gånger gjort både förr och senare; ”stökigt”, 

”skolk”, ”skadegörelse”, ”grovt språkbruk” för att tala om vad som inte leder till ordning och 

reda, eller vad som sker när man inte har ordning och reda. Andra moment som jag anser går 

att plocka ut i denna analys är ”slöja” och ”förbjudet” som skiljer sig något från de övriga 

momenten då de berör ett möjligen mer kontroversiellt ämne. Dessa moment har 

uppenbarligen med varandra att göra och syftar till en större diskussion som bland annat Jan 

Björklund fört både tidigare och senare om hur huvudbonader inte skall vara accepterade i 

klassrummet. 

Nodalpunkten i denna artikeltext är möjligen just ”ordning och reda” (som givetvis 

artikeltexten nämner men som jag inte citerat tidigare i detta kapitel) då alla moment som 

nämns kring denna formulering har en (antingen positiv eller negativ) anknytning till 

formuleringen. 

 

4.1.3	Artikel	3	–	”Stökigt	men	trevligt”	

Den text jag kallar artikel 3 har publicerats i Pedagogiska magasinet 2006 i ett temanummer 

som hette ”Tyst i klassen!”. Artikeln är skriven av Leif Mathiasson och har titeln ”Stökigt 

men trevligt” och ingår i en serie artiklar som alla berör debatten om ordningen i skolan. 

Artikel 3 är en lång redogörelse för vad ett antal olika undersökningar visat vad det gäller 

lärares, föräldrars och elevers åsikter om arbetsmiljön i skolan. Artikelförfattaren 

sammanfattar dessa undersökningar som följer; bilden av den svenska skolan är långt ifrån 

entydig men enkelt uttryckt saknar många lugn och arbetsro samtidigt som de känner sig 

trygga och trivs (detta gäller både elever och lärare). 

I min analys av texten tycker jag mig finna ett antal moment som bestämmer begreppet 

ordning och reda i skolan. Man skulle kunna säga att artikeln/texten har tre huvudsakliga 

områden vilka är; ledarskapet, arbetsmiljön och känslan i skolan. 

Det står aldrig ordagrant ledarskap någonstans men jag väljer att inordna följande moment i 

den förgreningen av ekvivalenskedjan. Utredningarna som redovisas i texten säger att många 
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stöder det faktum att lärare borde ha mer befogenheter att ingripa för att skapa ordning i 

skolan. Dessa exempel på hur ordning upprätthålls, genom att beslagta föremål, visa ut elever 

och ge kvarsittning, är åtgärder som också tidigare har hörts i debatten. 

Det finns ett massivt stöd för att ge lärare ökade befogenheter att upprätthålla ordning och skapa 

arbetsro i skolan. Nio av tio anser att lärare ska ha rätt att beslagta störande föremål och rätt att 

visa ut elever från en lektion. Tre av fyra anser att lärare ska ha rätt att ge kvarsittning 

(Mathiasson, Leif Pedagogiska Magasinet 2006-11-20) 

I Jan Björklunds uttalanden i ämnet ordning och reda i skolan spelar ”läraren som ledare” en 

viktig roll, det visar inte minst artikel 1 i denna undersökning. Ledarskapets betydelse för 

ordning och reda bekräftas även i artikel 3. Följande citat visar bland annat på hur 

betydelsefull läraren verkar vara för eleven: ” Sju av tio elever tycker att lärarna visar intresse 

och ger extra stöd åt elever som behöver det. Än fler anser att de får hjälp i sitt lärande. Det är 

bättre än OECD-genomsnittet.” 

Det andra huvudområdet som på sätt och vis bildar en förgrening inom ekvivalenskedjan för 

ordning och reda kallar jag arbetsmiljön. De moment som återfinns i denna förgrening har 

således en särskild relation till varandra än andra moment inom samma diskurs. Här inordnar 

jag de moment som bestämmer ordning i arbetsmiljön i skolan, det handlar om ”fler elever än 

lärare som upplever brister när gäller ordning och arbetsro”, ”det är oordning och störande 

oljud ibland eller varje lektion” och ” oväsen och oordning”. Dessa moment kan tyckas 

lösryckta men jag är i huvudsak ute efter att se med vilka ord man väljer att tala om ordning 

och reda vilket gör detta arbetssättet relevant.  

Slutligen vill jag beskriva den förgrening som jag valt att kalla känslan i skolan i artikel 3. 

Denna gren av ekvivalenskedjan har en tydlig del som är positivt laddad vilken leder till 

ordning och reda och en del som är negativ vilken på sitt sätt motarbetar ordning och reda. 

Inom den positiva delen finner jag moment som talar om hur väl elever och lärare trivs i 

skolan och föräldrar med skolan. Undersökningarna visar att ”nästan nio av tio elever trivs 

mycket eller ganska bra i skolan” och att ” Ännu fler trivs med sina skolkamrater”.  Vidare 

säger det stora flertalet elever att de ”känner sig trygga och säkra i skolan” och hela ” 96 

procent av eleverna att de känner sig lugna och trygga i skolan”. 

Dock finns det en negativ kedja av moment i texten som på sitt sätt motbevisar att ordning 

och reda finns. Andelen elever, i synnerhet flickor, som känner sig stressade i skolan är 
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relativt stor. Artikeltexten ger dock inga motiv för elevernas stress, men i texten står också att 

lärare känner stress för att det är ”för mycket att göra i skolan” plus att det är ”stökigt i 

klassen”. Andra moment jag finner i texten som spelar en viktig roll för att ordning och reda 

inte kan finnas i skolan är mobbning. En undersökning visar att ”3 procent – eller 20 000 

elever – upplever att de är mobbade eller trakasserade” en annan säger ”8 procent av 

elvaåringarna att de känner sig mobbade”.  Vidare säger två av tio elever att ”de blivit hotade” 

och en del elever säger också att de känner sig ”rädda eller oroliga”. Det nämns också att även 

lärare utsatts för ”våld, hot eller trakasserier”. 

Nodalpunkten i denna artikeltext skulle jag vilja fästa i just artikeltiteln ”stökigt men trevligt”. 

Alla moment i denna text som förhåller sig till ordning och reda utgör alla knutpunkter i det 

nätverk som ”stökigt men trevligt” är centrum. 

 

4.1.4	Artikel	4	–	”Inte	ett	leende	före	vecka	44”	

I den 4:e artikeln med titeln ”Inte ett leende före vecka 44” har en lärareutbildare, en lärare 

och en rektor fått säga sin mening vad det gäller lärarerollen och auktoritet. Christina Thors 

har skrivet artikeln, vilken ingår i samma temanummer i Pedagogiska Magasinet som artikel 

3. Precis som författaren säger i artikeln kan listan göras lång på vad som krävs av en lärare 

för att få auktoritet. En sammanställning över lärareutbildarens, lärarens och rektorns 

synpunkter om lärarrollen, auktoritet och hur man som lärare håller ordning i klassen 

presenterar jag här nedan.  

Alla tre personerna i intervjun är eniga om att auktoritet och auktoritär är två skilda 

egenskaper, men att gränsen kan vara hårfin ibland. Att ha auktoritet, som lärare, är bra då 

eleverna förstår att läraren är en person att lyssna på och lita till. Auktoritet är nödvändigt för 

att bedriva ett bra ledarskap i klassrummet. Auktoritär, å andra sidan, är en term och hållning 

som hör till det förflutna, menar personerna i artikeln. Lite förenklat kan sägas att auktoritär 

var lärare förr, då hon/han med hot och straff höll ordning i sin klass. 

Lärarutbildaren inleder med att tala om makt. Detta ord, detta moment, känns så pass centralt i 

ekvivalenskedjan att jag skulle kunna tillskriva makt nodalpunkten. Lärarutbildaren säger att 

elever testar ”vem som har makten” och att det är viktigt att läraren själv känner att den ligger 

hos henne/honom. Hon säger vidare att läraren måste vara så pass trygg med känslan och 
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vetskapen om att hon/han besitter makten att ”straff, hot och kränkningar” inte används. Men 

andra moment som lärareutbildaren också talar om är vikten att ”tycka om sitt ämne” och att 

lärarens inställning till sina elever har betydelse. Hon menar att med kännedom om sina 

elever och elevernas behov kan man undvika många ordningsproblem. 

Läraren säger att ”ledarskap och auktoritet hänger ihop” han menar att läraren måste med 

tydlighet ”peka ut riktningen” för eleverna. Dessa moment är positivt laddade (moment i 

ekvivalenskedjan) och leder till att ordning och reda är möjligt. Artikelns titel, ”Inte ett leende 

före vecka 44” är också det råd han fick som nyutexaminerad lärare, nämligen att tidigt visa 

eleverna att han axlar ledarrollen. Vidare betonar han också moment som att eleverna 

”behöver en vuxen ledare som kan skapa arbetsro och hjälpa dem”. Han säger också att det är 

med ”struktur och rutiner” man skapar lugn, vilket på många sätt är förutsättningen för en god 

lärandemiljö. Slutligen talar han om ”respekt” och menar att visar läraren eleverna respekt 

genom att till exempel lyssna på deras idéer, är sannolikheten att läraren skall få makten att 

bestämma mer möjlig. 

Det moment som rektorn, i denna artikel, menar skapar ordning i skolan är ”god 

kommunikation” mellan lärare och elever. Att läraren måste ”känna sina elever” anser rektorn 

var väsentligt, detta för att ha kontrollen att förutse händelser som kan skapa oro. Men rektorn 

talade även om vikten av stöd ”uppifrån”, att lärare behöver ”handledning” för att bli bra på 

att bevara ordningen i klassen. Vidare talade hon om hur konflikthantering var en viktig 

kunskap hos lärare för att på ett tidigt stadium lösa oroshärdar. Rektorn är den enda av de tre 

som nämner ”föräldrarna”. Hon säger att utan föräldrarnas godkännande av vårt skolsystem 

(vårt arbetssätt att hålla ordning) kan mycket arbete för ordning vara förlorat. Detta är alla de 

moment som rektorn anser bidrar och definierar ordning och reda och de ingår i en 

ekvivalenskedja av positivt laddade moment. 

Vad gäller ord, moment, som i artikel 4 bestämmer ordning och reda i skolan har flertalet 

redan nämnts här ovan. Dock gör jag här en sammanställning för att klargöra min analys. De 

nämner ”ledare” och ”ledarskap” som två saker som de menar krävs för ordning och reda. 

Men ”tydlighet, struktur, rutiner, peka ut riktning och kontroll” är också moment i texten som 

alla gör det klart för oss läsare vad de menar leder till ordning och reda. ”Makten” och frågan 

om ”vem som har makten” är förstås tydliga moment. Jag upplever att detta moment både har 

en positiv laddning och en negativ laddning. Jag menar att makten mången gång leder till 

ordning och reda (positiv effekt). Dock är detta inte en självklarhet för om makten är alltför 
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auktoritär (om hot och kränkningar används) kan den få motsatt effekt och skapa mer oro 

(negativ effekt). Slutligen är ”kommunikation” och ”en god kontakt med eleven” de moment 

som anses vara absolut nödvändiga för ordning och reda i skolan. 

På flera punkter stämmer denna artikel (4) bra överens med den syn på läraren, ledarskapet 

och hur det leder till ordning som Nick Drummond och Mats Edin talar om i sin bok (som jag 

nämner i kapitlet för tidigare forskning). De har ju en lång lista över prioriterade egenskaper 

som lärare bör ha för att lyckas uppnå ordning och reda; en lärare bör vara en tydlig ledare, ha 

god elevkännedom och elevkontakt, tala om vad som är rätt och fel och hjälpa eleven i dess 

moraliska utveckling. Nick Drummonds och Mats Edins syn på lärarens roll återkommer även 

i de övriga artiklarna (1-3).  

Intressant i artikel 4 är att allt dessa tre personer säger om hur ordningen skapas i skolan har 

att göra med vad läraren gör eller inte gör. Med andra ord är det möjligt att tolka deras ord 

som att allt ansvar ligger hos läraren om hon/han har ordning och reda i klassen eller inte. 

Denna hållning skiljer sig från den Jan Björklund uttrycker i artikel 1 där ansvar för ordning 

och reda också läggs hos eleverna och föräldrarna. I just detta avseende vill jag dock lägga in 

en liten reservation för vilka frågor de tre personerna i artikel 4 fick att svara på från 

artikelförfattaren Christina Thors. Det är ju förstås möjligt att allt fokus i denna intervju låg på 

vad just läraren kunde göra för att hålla ordning. 

I denna artikeltext är nodalpunkten ”auktoritet”, men också möjligtvis ”makt”. Alla tre som 

uttalar sig om ordning och reda i texten, förhåller sig primärt till momentet ”auktoritet” när de 

talar om hur en bra lärare skall vara för att skapa ordning och reda. 

 

4.2	Den	diskursiva	praktiken	och	den	sociala	praktiken	
 

Jag väljer här att sätta ihop dessa två delar av analysen till ett kapitel då delarna är korta. Här 

avser jag undersöka hur texten gjorts, vilka andra diskurser eller genrer som texten möjligen 

kan bygga på, sedan vem som kan vara den tänkta läsaren. Med andra ord, att studera den 

diskursiva praktiken är att studera hur artikeltexten producerats och konsumerats. Parallellt 

med detta kommer jag också studera den sociala praktiken då jag anser att den emellanåt är så 

pass sammansvetsad med den diskursiva. Jag kommer alltså säga något om vilken social 
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praktik (verksamhet och sammanhang) diskursen ordning och reda finns inom. Detta avslutas 

med att ta reda på om det diskursiva användandet förändrar eller reproducerar respektive 

diskursordning. 

 

4.2.1	Artikel	1	–	diskurser	och	sociala	verksamheter	
 

Artikel 1 är författad av Jan Björklund och publicerad i av en av våra största dagstidningar, 

Dagens Nyheter. Artikeln bygger på Fp:s och den nu sittande regeringens utbildningspolitik, 

vilken exemplifieras genom ett antal kärnfrågor, såsom kvalité och resultat, lärare som ledare 

och givetvis ordning och reda. Jan Björklund talar i artikeln om läraren, eleven och klassen i 

relativt konservativa termer. Ett solklart exempel på det är förstås ”katederundervisning”. Han 

efterfrågar en skola som mer påminner om den vi hade före den stora demokratiseringsvågen 

vid 1900-talets mitt, då läraren var en självklar auktoritet och hade en tydligare ledarroll i 

klassrummet. Samtidigt som Jan Björklunds uttalanden tillhör en klassisk och konservativ 

politisk genre och diskurs använder han sig av typiskt begrepp från den politiska och 

ideologiska vänstern. Exempel på detta är ”klassklyftor” och ”jämlikhet”. Här antar alltså Jan 

Björklund uttryck från en icke typsikt liberal diskurs utan från en vänsterpolitisk eller 

möjligen socialdemokratisk diskurs. I artikeln tar Jan Björklund nämligen tydligt ”de svagas 

parti” genom att tala om ”pojkarna från hem utan studietradition” och menar att dagens skola 

är ojämlik då dessa pojkar ”tillåts” sacka efter kunskaps- och resultatmässigt. På detta vis 

menar Jan Björklund att skolan är ojämlik och klassklyftorna ökar. Således underkänner alltså 

Jan Björklund den forna socialdemokratiska utbildningspolitiken då han menar att de 

misslyckats med sina profilfrågor. Denna text rör sig sammanfattningsvis emellan en 

traditionell, konservativ diskursiv praktik och en vänsterpolitisk diskursiv praktik. 

Jan Björklunds språkbruk i frågan om ordning och reda har naturligtvis vuxit fram i den 

sociala struktur, i detta fall, den politiska institution han befinner sig i. Det är samtidigt 

nödvändigt för honom att använda ett sätt att tala som kan tas emot och förstås av andra 

sociala strukturer i samhället. Jag finner att Jan Björklund använder sig av flera olika 

diskurser parallellt (som jag nämner ovan) därför är hans diskursiva användande under 

ständig påverkan och förändras. I vissa avseenden upplevs dock Jan Björklunds diskursiva 

användande som något som går i repris, då begreppen är sedan tidigare bekanta. 
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Dessutom anser jag att bland annat de konservativa diskurser Jan Björklund använder är mer 

diskurser som konstituerar än att de skall vara konstituerade. Jag menar att hans sätt att tala 

(ordval och hela uttryck) i frågan om ordning och reda kan påverka en social verklighet 

ibland mer än tvärtom, det vill säga att hans sätt att tala beskriver en social verklighet. Detta 

kan givetvis vara typiskt för just den politiska sociala verksamheten, nämligen att genom 

språkbruket påverka den sociala verkligheten. 

Denna text vänder sig givetvis till alla DN:s läsare, men också till alla de som är politiskt 

intresserade och aktiva och de som arbetar med dessa frågor antingen utanför eller innanför 

skolans väggar. Men jag vill också påstå att Jan Björklunds text vänder sig till dem som 

lockas av hans retoriska framförande, med andra ord, hans förmåga att övertala oss om att till 

exempel ”hårdare tag” är det som behövs i skolan. Denna dragning mot en konservativ 

utbildningspolitik tilltalar ju givetvis också den som anser att ”det var bättre förr”. Med dessa 

två formuleringar vill jag ringa in en eventuell mottagare som också har en traditionell och 

konservativ diskurs vad det gäller vårt skolväsen.  

Den sociala verksamheten är som nämnts ovan en politisk institution, men även en medial 

sfär. I dessa verksamheter och sammanhang passar de redan nämnda diskursiva praktiker in. 

Dessa diskurser rör sig parallellt och emellanåt omlott i dessa sociala verksamheter så jag 

bedömer en diskursordning både under förändring och under reproducering.   

 

4.2.2	Artikel	2	‐	diskurser	och	sociala	verksamheter	
 

Artikel 2 är skriven av journalisten Mats J Larsson och är även den publicerad av DN. 

Artikeltexten handlar om ett antal av Fp:s kärnfrågor, därmed är det bara ett textstycke som 

belyser just skolfrågor. Men i denna text är uttrycket (språkvalet) desto starkare. Jag menar att 

Mats J Larsson använder sig av ett typsikt journalistiskt språk, hans tilltal är kortfattat, direkt 

och kritiskt, den intervjuades svar är korta och som läsare undrar man ibland om svaret 

verkligen är korrekt återgivet. Artikelförfattaren skriver att Fp anses ”fiska i grumligt vatten” 

vad gäller integrationspolitiken och hans första fråga vad gäller ordningen i skolan är just 

”heltäckande slöja ska vara förbjudet i skolan/…/har du inte gått för långt i ditt tal om ordning 

och reda i skolan?”. Jag anser att artikelförfattarens urval av frågor riktar sig till de mer 

kontroversiella förslagen bland alla Jan Björklunds åtgärder för ordning och reda i skolan. 

Därmed vill jag påstå att artikelförfattarens diskurs vad gäller ordning och reda i skolan är av 
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det mer extrema slaget. Det är möjligt att författaren väljer det sättet att tala om ordning och 

reda för att det är förenligt med ett massmedialt språk, där det ofta går ut på att locka en 

läsare med ett kraftfullt och ibland provocerande ordval. Oavsett vad, så är det en diskurs som 

talar för ”segregerande lösningar” på ordningsproblem, nämligen att man märker ut och 

särskiljer de elever som inte följer skolans regler, som förbudet mot huvudbonad etc. 

Både artikel 1och 2 som på olika sätt belyser Jan Björklunds ord om ordning och reda tycker 

jag tydligt visar att diskursen inte en gång för alla är fast utan att den är påverkad av sin tid 

och tar influenser av de som är gällande, tillåtet eller till och med önskvärt för stunden. Jag 

menar att nu tycks samhället efterfråga mer struktur och disciplin, tecken på det är den våg av 

uppfostringsprogram som TV sänder och som även influerat vår svenska barnomsorg. Därför 

tycker jag att den konservativa diskurs vi kan se Jan Björklund använda inte verkar vidare 

främmande i denna tid. 

Den sociala verksamheten dessa diskurser finns inom är i huvudsak en medial sfär. Främst då 

denna artikel är skriven av en journalist, som jag förutsätter har haft en del att säga till om vad 

gäller frågorna och därmed delvis varthän samtalet skall bära. Det diskursiva användandet i 

artikel 2 har jag emellanåt benämnt ”extremt” vilket jag tror leder till en förändrad 

diskursordning. Därför att om talat om ordning och reda börjar röra sig i gränslandet till 

förbjud-slöjan-debatten tror jag att diskursordningen ändras. 

 

4.2.3	Artikel	3	‐	diskurser	och	sociala	verksamheter	
 

Artikel 3 är skriven av Leif Mathiasson som vid tiden för publiceringen (2006) var 

chefredaktör på tidningen Pedagogiska Magasinet. Han har dessförinnan skrivit för bland 

annat Lärarnas tidning och på senare tid är han också chefredaktör för Chef & Ledarskap. 

Stora delar av artikeln är en redovisning av ett antal undersökningars resultat vad gäller 

arbetsmiljön i skolan. Artikelförfattaren frågar sig inledningsvis om bilden av skolan är sann, 

den som beskriver en plats med ”oro, bråk och disciplinproblem”. Detta gör han med tanke på 

att det är den bild som media och den politiska debatten ofta förmedlar. Men det skall visa sig 

genom undersökningarnas resultat att bilden är mycket mer komplex än så. Det är nämligen 

så att samtidigt som många elever och lärare talar om stress, oro och mobbning beskriver de 

en skola där de trivs och känner trygghet. Med andra ord är det svårt att få en klar och entydig 

bild av arbetsmiljön i skolan, bilden är mångfasetterad, som författaren skriver avslutningsvis. 
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Därmed vill jag säga att sätten att tala om ordning och reda i denna artikel är både varierade 

och många. Delvis beror detta givetvis på vilka olika frågeställningar de olika 

undersökningarna haft. I undersökningen om mobbning i skolan dyker ganska naturligt ord 

som ”våld, hot och trakasserier” upp och orden, meningarna och uttrycken tillsammans skapar 

en alldeles särskild diskurs. 

Men jag kan också välja att se alla dessa sätt att tala om ordning och reda i skolan som en 

enda stor diskurs, då jag tycker de skulle stämma bra med den komplexa bild frågan om 

ordning och reda egentligen utgör. Till ordning och reda hör egentligen alla de ordval och 

meningar jag i föregående kapitel (texten – den språkliga analysen, artikel 3) valde att plocka 

ut. Vad som möjligen kan skilja dem åt är hur långt ut på ekvivalenskedjan de hamnar, dvs. 

om uttrycken är nära anslutet nodalpunkten, ordning och reda eller mer distanserat. 

Mottagaren och läsaren av denna artikel tror jag i huvudsak är lärare, rektorer och andra som 

befinner sig i eller i nära anslutning till skolbranschen. Detta faller sig naturligt då artikeln 

publicerats i en branschtidning och dessutom i ett temanummer som särskilt vill behandla 

frågan om ordning och reda i skolan. I övrigt tror jag en eventuell läsare måste vara ganska 

angelägen om att finna just en artikel i detta ämne då det inte tillhör den mer lättillgängliga 

populärkulturen. 

I denna artikel vill jag påstå att diskursen kring ordning och reda är av ett demokratiskt slag 

då den ser och förhåller sig till individen i skolan, både eleven och läraren. Vidare, att sättet 

att tala tar hänsyn till hela problematiken kring ordning och reda, nämligen att elever och 

lärare önskar mer ordning och arbetsro, samtidigt som de ändå upplever trivsel och att lärare 

stöttar och hjälper eleverna. Problematiken kring mobbning och trakasserier talas det också 

om samtidigt som många uttrycker en känsla av säkerhet och trygghet. Jag upplever deras 

diskurs rejält verklighetsförankrad, realistisk och inte lika ideologisk som diskurserna i artikel 

1 och 2. Alla parallella diskurser (de redan nämnda, gällande artikel 3) inom denna sfär väljer 

jag att ändå kalla ”en skoldiskurs” om ordning och reda. 

Den sociala verksamhet som det talas om i artikel 3 är givetvis skolan som institution och 

rum. I detta rum kan jag föreställa mig att sättet att tala om ordning och reda sett relativt lika 

ut under en längre tid. Även om de sociala relationerna emellan lärare och elev kan tänkas 

förändrats då elever idag har ”andra erfarenheter och förutsättningar” (Drummond & Edin 

(2006) s. 7) när de kommer till skolan. Eller som författaren i artikel 4 säger: 
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I dag är barnen vana hemifrån att få vara med och bestämma och förväntar sig att få vara det i 

klassrummet också. Många barn och ungdomar i dag är förhandlingsmänniskor. Man vill 

ifrågasätta och ändra på regler och det ställer nya krav på läraren. 

Jag tror att oavsett vad, så ser elever och lärare samma problem kring ordning och har samma 

idéer om hur man skall få ordning och reda, det vill säga talar om ämnet på liknande sätt som 

tidigare. Det betyder att skolans diskursordning inte heller genomgått stor förändring utan 

snarare är reproducerad. 

 

4.2.4	Artikel	4	‐	diskurser	och	sociala	verksamheter	
 

Artikel 4 är skriven av Christina Thors som är redaktör på Pedagogiska Magasinet. Texten i 

artikeln belyser en lärarutbildares, en lärares och en rektors syn på lärarrollen och auktoritet. I 

artikeln presenteras flertalet idéer om vad som krävs för att en lärare skall bli en auktoritet. 

Några av idéerna delar dessa tre personer och i några fall skiljer de sig åt. Samtliga var i alla 

fall överens om att läraren behöver vara en ledare; att hon/han behöver axla ledarrollen, för att 

både få respekt hos elever och skänka dem lugn med att läraren också tar vuxenansvaret. 

Vidare tycker alla tre att kommunikationen mellan läraren och eleven är A och O. Det är 

endast genom en god kontakt med sina elever som en lärare kan lära känna, se och möta sina 

elevers individuella behov, men den goda kontakten ger också läraren möjlighet att vara 

tydlig och sätta gränser. 

I likhet med artikel 3 tycker jag att den diskursiva praktiken här visar en nyanserad och 

realistisk situation för lärarens möjligheter att skapa ordning och reda. Visserligen är fokus i 

denna artikel endast på läraren; på lärarens roll och vad hon/han kan och bör göra för att 

skaffa sig auktoritet och ordning på klassen. Ingenting i artikeln beskriver det ansvar för 

ordning och reda som också ligger på eleverna, föräldrar och skolpolitiker. Lärarutbildaren, 

läraren och rektorn i denna artikel talar om ordning och reda i termer av ”makt, ledarroll, 

auktoritet” men också ”elevkontakt, god elevkännedom ”och ”engagemang i skolämnet, barn 

och ungdomar”. Det är således den diskurs för ordning och reda som de praktiserar. Jag kallar 

även denna ”en skoldiskurs” även om den har flertalet underliggande diskurser som också 

finns i denna artikeltext. 

Artikel 4 rör sig inom den sociala verksamheten (praktiken) skolan. Detta i likhet med artikel 

3. Det diskursiva användandet bedömde jag i huvudsak var bekanta formuleringar med 
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undantag för talet om ”makt” till exempel. Så i stort anser jag att skolans diskursordning i 

denna artikel uppfattas som oförändrad. 

5.	Sammanfattning	och	slutsatser	

Författarna till de fyra tidningsartiklarna använder många ord och formuleringar när de talar 

om ordning och reda. Några ord är de ensamma om att använda sig av, men de flesta orden 

återkommer i alla texterna. Alla nämner de ”ledarskapet” i form av till exempel ”lärarledd 

undervisning”, ”lärarbefogenheter”, ”leda och visa vem som har makten”, ”tydlighet och 

struktur”. Ett annat moment som genomgående i tidningsartiklarna beskriver ordning och reda 

är ”kommunikation”, vilket kan vara i formuleringar som ”elevkontakt”, ”känna eleven”, 

”mötet lärare och elev” och ”ömsesidig respekt”.  

Artikeltexterna innehåller också moment vilka inte återkommer i någon av de övriga texterna. 

Detta gäller till exempel uttalandet om ”makt” (artikel 4), vilket inte nämns som en faktor för 

ordning och reda i någon av de övriga artiklarna. Dock ligger fokus i just den artikeln på 

”auktoritet” och ifrån det till makt är steget inte särdeles långt. Med andra ord är det möjligt 

att ”makt”-ordet, i sitt/detta sammanhang, inte är särskilt kontroversiellt. 

Detta var alltså den del av kritisk diskursanalys som inriktades på texten. Där var min avsikt 

att redogöra för hur uttrycket ordning och reda används i mitt material, vilket var möjligt 

genom att notera och redogöra för de ordval författarna gjorde då de beskrev just ordning och 

reda.  

I den kritiska diskursanalysens andra och tredje del, nämligen de diskursiva och de sociala 

praktikerna, var avsikten att ta reda på vilka diskurser som var med och gav betydelse till 

uttrycket ordning och reda och i vilka sociala verksamheter dessa fanns. 

De diskurser som används för att tala om ordning och reda är bland annat traditionella och 

konservativa diskurser, vilka blir synliga i formuleringar som ”katederundervisning”, ”makt”, 

disciplin, rapportering till föräldrar m.m. Dessa diskurser har en blandning av formuleringar 

som att ”det var bättre förr” med ”hårdare tag” i form av betyg, kvarsittning och ”föräldrarna i 

skolan”. De traditionella och de konservativa diskurserna är synbara i Jan Björklunds texter 

(artikel 1 och 2). Parallellt med dessa, använder sig Jan Björklund av en klassisk 

vänsterdiskurs i form av tal om ”klasskillnader” och ”jämlikhet”. Anmärkningsvärt är att ett 
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uttryck som ordning och reda kan engagera både en höger- och en vänsterdiskurs. 

Sammantaget är diskurserna i artikel 1 och 2 politiskt, ideologisk färgade och journalistiskt 

språkligt påverkade. 

Diskurserna i artiklarna 3 och 4, å andra sidan, speglade en bild inifrån skolbranschen, där 

bland annat lärare, rektorer och lärareutbildare uttalade sig. Artikel 3 byggde visserligen på 

undersökningar av elever och lärares syn på arbetsmiljö i skolan. Vilket möjligtvis ledde till 

att sättet att tala om ordning och reda blev ganska styrt, då undersökningarna antagligen hade 

fasta frågor. Likafullt anser jag att undersökningarna var så omfattande att en varierad, 

nyanserad och realistisk bild faktiskt kunde ges av hur man ser på ordningen i skolan. Svårare 

var det sedan att kategorisera och benämna dessa diskurser, som jag slutligen ändå väljer att 

kalla ”en skoldiskurs”. På detta sätt motsvarar diskursen den komplexa bild frågan om 

ordning och reda utgör. 

Den sociala verksamhet som beskrivs i artikel 1 och 2 är primärt en politisk arena men också 

en arena som massmedia speglar. Där är diskurserna ibland reproducerade och skapar således 

inga förändringar i den sociala praktiken. Men i vissa avseenden verkar diskurserna 

transformeras och det ger upphov till förändringar i den sociala praktiken, som till exempel i 

politiken i detta fall där icke-typiskt konservativa formuleringar också används. I artikel 3 och 

4 är den sociala verksamheten skolan. Visserligen kommer diskurserna från olika sociala 

identiteterna inom skolvärlden men deras sätt att tala om ordning och reda överensstämmer i 

stort. Diskursen inifrån branschen anser jag både är reproducerande, då läget på många sätt är 

oförändrat i skolvärlden, men i viss mån också transformerande, då förändringar i skolan 

förändrar språket och tvärtom. 

5.1	Vidare	forskning	

I denna uppsats har jag valt att studera fyra tidningsartiklar och hur uttrycket ordning och 

reda används där, vilka diskurser som skapas i och med det och i vilka sociala verksamheter 

dessa diskurser finns. Det skulle givetvis kunna vara av intresse att fördjupa sig i en av dessa 

tre frågor för att t ex kunna säga mer om vad det egentligen innebär när en lärare, förälder 

eller skolpolitiker talar om mer ordning och reda i skolan. I det sammanhanget hade en 

intervjustudie varit berikande, i vilken lärare och/eller elever fick ge sin bild av ordningen i 

skolan och vilken betydelse den har. En sådan studie kanske också kunde sätt uttrycket 
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ordning och reda i perspektiv till andra frågor som också rör skolans vardag, ett perspektiv 

som för en utomstående kan vara svårt att se. 

Det hade också varit givande att göra en historisk studie av vad begreppet ordning och reda 

stått för och inneburit genom tiderna. Detta gav jag endast ett litet smakprov på i kapitlet 

”Bakgrund”. I samma kapitel nämnde jag disciplin, som i likhet med ordning och reda är ett 

uttryck som används mycket i skolsammanhang. En ren språklige studie av vilka andra 

begrepp som haft samma utrymme i skoldebatten som ordning och reda och disciplin hade 

även den varit av intresse. 

5.2	Slutord	

Jag har kommit fram till att tidningsartiklarna innehöll en mängd av ord, uttryck och 

formuleringar för att tala om ordning och reda. I mångt och mycket rörde sig talet inom en 

gemensam diskurs men emellanåt var orden så specifika för den sociala verksamheten 

författaren skildrade att de inte gick att jämföra mellan artiklarna.  

I förhållande till orden, var diskurserna färre, men där fanns ändå ett antal identifierbara 

praktiker. Det är klart att många av diskurserna vad det gäller ordning och reda överlappade 

varandra något, det är ju trots allt ett uttryck och ämne med begränsningar.  

De bredare sociala verksamheterna (praktikerna) var endast ett fåtal; skolan, politiken och 

massmedia. Resultatet i denna studie visar att det diskursiva användandet vad gäller ordning 

och reda i vissa fall förändras och i andra fall reproduceras. Jag upplever dock att det väger 

över lite på det återskapande hållet, mycket av hur man talar om ordning och reda påminner 

om ”disciplin” och ”hårdare tag”. 

Mina slutsatser är att i likhet med denna undersöknings komplexa och varierade resultat tror 

jag att ordningen i skolan endast kan förbättras med just komplexa lösningar. Jag menar att 

det stora antalet diskurser där ordning och reda ändå rörde sig inom (i dessa texter) rimligtvis 

pekar ut vilka partier som behöver satsas på. Dessa olika sociala verksamheter (som vi sett 

prov på här) borde ta lärdom av varandras erfarenheter och inse att det krävs en lösning lika 

mångfasetterat som problemet. 
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Bilagor	
Artikel 1: ”Dags för läraren att åter ta plats i skolans kateder” 

Debatt: Den svenska skolan 

Publicerad DN 2011-03-13 00:50  

Utbildningsminister Jan Björklund: Lärarens viktigaste verktyg är att varje lektion 
undervisa och leda klassen. Därför måste läraren åter ta plats i klassrummet. Att 
avskaffa ”katederundervisningen” var centralt för skolreformatörerna efter 1968 års 
kulturradikala vänstervåg. Traditionell lärarledd undervisning ansågs auktoritär. 
Mycket talar för att det här är en viktig anledning till sviktande skolresultat och ökade 
klassklyftor. Det mest avgörande i skolan är mötet i klassrummet mellan lärare och 
elever. Vi skriver därför in i den nya skolförordningen – som offentliggörs inom kort – 
att eleverna ska få ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd i en strukturerad undervisning. 
Läraren är skolans viktigaste resurs och lärarens viktigaste verktyg är att varje lektion 
undervisa och leda klassen, skriver Jan Björklund.  

Resultaten i svensk skola har sjunkit under lång tid. De flesta grupper av elever har i dag lägre 
resultat än förr, men två kategorier som är tydliga förlorare är pojkar och elever från hem utan 
utbildningstradition. En central fråga att ställa sig är hur det kommer sig att just dessa grupper 
förlorat mest, när skolpolitikens allra mest överordnade mål varit just jämlikhet? 

Det mest avgörande i skolans verksamhet är mötet i klassummet mellan lärare och elever. 
Det är kvaliteten i dessa möten som avgör skolans kunskapsresultat. Den förhärskande 
trenden bland politiker och pedagoger de senaste fyrtio åren har varit att eleverna ska ta mer 
eget ansvar och att lärarens roll skall förändras från undervisande till handledande. Vi vet att 
för mycket eget arbete inom matematiken lett till att elever lär mekaniskt och därför ofta 
saknar en djupare förståelse för problem. Sannolikt fungerar detta även som en begränsning 
av elevernas kritiska tänkande. Elever i andra länder ägnar mer tid åt att lyssna på 
lärarens genomgångar och lyssna när läraren repeterar och förklarar, enligt den stora 
internationella Timss-undersökningen 2007. 

Mycket talar för att en viktig anledning till både de sviktande svenska resultaten och de 
ökande skillnaderna är att svenska elever i stor utsträckning lämnas ensamma i sitt 
arbete. En strävan från tongivande politiker och pedagoger att komma bort från 
katederundervisningen innebar krav på mer självständigt arbete från elevernas sida och 
mindre strukturerad undervisning. Dessa förändringar har med stor sannolikhet sänkt 
resultaten och ökat klassklyftorna.   

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, har gått igenom forskning om 
resultaten i svensk skola och bedömer att de ändrade arbetsformerna är den viktigaste 
förklaringen till att eleverna presterar allt sämre. I rapporten citeras en studie som visar att 
elevresultaten förbättras om man ökar tiden som läggs på undervisning i helklass. 

En svensk forskarstudie beskriver en skola där över två tredjedelar av tiden ägnas åt 
eget arbete och klassrummen präglas av rörelse och hög ljudnivå. ”I den undervisning 
jag följde kunde noteras att eleverna gjordes ansvariga för vad som traditionellt varit 
lärarens uppgifter ... att välja studieinnehåll och uppgifter, notera i planeringsboken, 
strukturera arbetet, rapportera och utvärdera det egna arbetet.” Med tanke på att det 
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är ett lågstadium som beskrivs är det allt annat än underligt att studien kommer fram 
till att spelreglerna blir otydliga för många av barnen. 

Skolinspektionen riktade i årets granskning kritik mot att enskilt arbete dominerar under 
mattelektionerna på gymnasiet och Skolverket konstaterar ”en problematik med att eleverna 
lämnas att på egen hand söka information eller dra slutsatser” och att ”eleverna behöver mer 
lärarstöd för detta än de faktiskt får”. Att elever ska ta mer eget ansvar i skolan är inget som 
lärarna har hittat på själva. Det är i hög grad ett resultat av nationell skolpolitik under mycket 
lång tid. Att avskaffa ”katederundervisningen” var centralt för skolreformatorerna efter 1968 
års kulturradikala vänstervåg. Traditionell lärarledd undervisning ansågs auktoritär. 

Ett av många exempel är dåvarande skolminister Ylva Johanssons uttalanden i en intervju 
1997 om sin idealskola, att den ”har släppt katederundervisning och klassundervisning. 
Eleverna ... håller på med olika saker, i olika rum, vid olika tider ... Det kanske ser rörigt ut, 
ungefär som på dagis ...” 

I det vakuum som uppstod när staten drog sig tillbaka vid kommunaliseringen axlade snabbt 
Kommunförbundet rollen att utveckla skolan. De använde sig av sin arbetsgivarroll i 
förhandlingarna om kollektivavtal för att driva igenom centrala pedagogiska riktlinjer. Mest 
flagrant var den policyskrift vid namn ”Resultat i fokus” som Kommunförbundet försökte 
föra in som en del av löneavtalet år 2000. ”Undervisning undviker vi helt”, stod det i skriften, 
eftersom begrepp som elev, undervisning och lärare var ”bundna till vissa roller och 
relationer”.  

Det är lätt att förstå att denna förändrade lärarroll kan fungera olika för olika elever. Om 
eleven ska ta mer eget ansvar för planering och kunskapsinhämtning kommer detta 
naturligtvis att gynna elever som är mogna att ta ett stort eget ansvar, eller har föräldrar som 
engagerar sig och pushar eleverna. Den aktiva skolan, den aktiva läraren, har ju i grunden en 
kompensatorisk roll, att jämna ut skillnader som finns mellan elever med olika 
förutsättningar. Det var därför som liberaler en gång införde den obligatoriska skolan. 

När lärarens roll kringskärs, när eleverna ska ta allt större eget ansvar, så ger 
skillnader i personlig mognad och social bakgrund större effekt i skolresultaten. Bristen 
på undervisning drabbar sannolikt alla elever. Men eftersom pojkar generellt sett 
mognar senare än flickor, och eftersom pojkarnas sociala koder i hög grad är ”anti-
plugg” blir allt tal om ”elevernas eget ansvar” i själva verket en fälla för pojkar från 
hem utan studietradition, en fälla för arbetarpojkar. 

Valet av metod för undervisningen är ett beslut som bör fattas av respektive lärare. Men 
ytterst har staten ett ansvar för skolresultaten i Sverige, och staten bör ta på sig en mer aktivt 
normerande roll. Den under lång tid förhatliga ”katederundervisningen” måste återigen bli 
vanligare i svenska klassrum. Lärarledd undervisning handlar inte bara om att läraren ska gå 
igenom stoffet, förklara, instruera och repetera utan också att läraren har en aktiv dialog med 
eleverna i helklass där man vänder och vrider på frågeställningar och problem.  

I den nya skolförordning som har beslutats av regeringen, och som offentliggörs inom kort, 
skrivs det nu in att eleverna ska få ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd i en strukturerad 
undervisning. Regeringen ger samtidigt Skolverket i uppdrag att utarbeta ett allmänt råd som 
ger vägledning och stöd till skolor och lärare i undervisningssituationen. 
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Läraren är skolans viktigaste resurs. Och lärarens viktigaste verktyg är att varje lektion 
undervisa och leda klassen. Pedagogiska trender har länge drivit lärarna bort från 
lärarledd undervisning. Den utvecklingen måste brytas och lärarna måste åter ta plats i 
klassrummet. Genom att undervisa, instruera och vara lärare kan lärarkåren vända 
skolans negativa trend. Det är hög tid att låta lärarna vara lärare.  

Jan Björklund (FP) 
utbildningsminister 
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Artikel 2: ”Björklund vill ha ny folkomröstning om euron” 

Valet 2010 

Publicerad DN 2010-08-29 00:01  

En ny folkomröstning om euron ska hållas under nästa mandatperiod, helst redan 2013. Det 
kravet kommer Jan Björklund att driva om den borgerliga alliansen vinner valet den 19 
september. ”Sverige är en B-medlem i EU. Så kan det inte fortsätta”, säger folkpartiledaren 
som är först ut av partiledarna att intervjuas i DN.  

Hans hårdaste kritiker beskriver honom och hans parti som högerpopulistiskt med ständigt 
nya förslag om ordning och reda i skolan och en integrationspolitik som fiskar i grumliga 
vatten. 

Själv beskriver Folkpartiets ordförande sedan 2007 sig som socialliberal, uppvuxen i en 
typisk socialdemokratisk miljö med en pappa som var textilarbetare. 

Trots sin bakgrund är han den enda partiledare som kräver ett avskaffande av värnskatten, den 
extra statliga inkomstskatt på 5 procent som infördes under 90-talskrisen. En sådan åtgärd 
skulle ge höginkomsttagare mer i plånboken än de jobbskatteavdrag som regeringen 
genomfört och vill fortsätta med under de kommande fyra åren. 

– Värnskatten är en straffskatt på utbildning, säger utbildningsminister Björklund. 

En direktör med 100.000 kronor i månadsinkomst som redan har fått tusentals kronor i 
sänkt skatt med regeringens jobbskatteavdrag skulle då få ytterligare tusentals kronor. 
Är det verkligen rimligt? 

– Det är naturligtvis den typen av invändningar som gör att inga andra partier vågar ta i 
frågan. Men rättvisa för mig är inte att alla tjänar exakt lika mycket pengar. Det behövs en 
inkomstspridning som avspeglar människors vilja att utbilda sig, ta ansvar och anstränga sig. 

Det har Moderaterna också tyckt tidigare, men du har inte fått igenom detta i 
valmanifestet. Är du besviken? 

– Eeh ... (tystnad och skratt) Det är riktigt att Moderaterna förut har tyckt så här, men det är ju 
deras nuvarande ledning som definierar deras hållning i dag och det får man acceptera att det 
är så. Jag tycker att det vore bra att avskaffa värnskatten. Jag ger inte upp. När det uppstår nya 
ekonomiska utrymmen vill jag prioritera detta. 

Till nästa år har ni i alliansens valmanifest prioriterat skattesänkningar för 
pensionärerna. Men varför ska en sjukpensionär betala högre skatt än en 
ålderspensionär? 

– Det är inget självändamål. 

Samma sak gäller den som är föräldraledig. Varför ska man som föräldraledig betala 
högre skatt än den som arbetar? 
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– Det är inte heller något självändamål. Någon gång i framtiden borde det ändras eftersom det 
kan göra det svårare för män att vara hemma med sina barn. Men jag vill inte ställa i utsikt att 
det går att korrigera i närtid. 

Ungdomsarbetslösheten är hög. Varför gör ni inte mer? 
– Om man ska peka ut en skillnad när man jämför Sverige med andra länder är det att vi 
saknar lärlingssystem. Det är det centrala och nu vill vi införa det. Det skulle vara den enskilt 
viktigaste åtgärden för att minska ungdomsarbetslösheten. 

Dina förslag om ordning och reda i sommar har handlat om att heltäckande slöja ska 
vara förbjudet i skolan och att föräldrar till stökiga barn ska kunna tvingas sitta med 
längst bak i klassrummen. Har du inte gått för långt i ditt tal om ordning och reda i 
skolan? 

– Nej. 

Kommer det ytterligare förslag? 

– Det kanske det kommer i framtiden. Vi har en situation i många klassrum, långtifrån i alla, 
men i många klassrum där det är väldigt stökigt, vi har mycket skolk, skadegörelse, ett 
språkbruk som är oerhört grovt. 

Fortfarande efter fyra år med dig som skolminister? 

– Ja, jag önskar att det gick att fatta ett regeringsbeslut att nu ska vi ha lugn och ro, men så 
fungerar det ju inte. Det är regelverk och attityder, det är ett långsiktigt arbete. Jag tycker att 
det är helt absurt att när jag pekar på att föräldrarna har ett ansvar så möts jag av häftiga 
reaktioner i den svenska debatten. Det får man knappt säga i Sverige. 

Skulle det inte vara bättre med en blocköverskridande överenskommelse om skolan som 
man har i Finland i stället för att elever blir slagträ i en ständig ideologisk kamp? 
Skillnaderna mellan de fyra borgerliga partierna och Socialdemokraterna är ju ganska 
små. 
– Jag ser att Socialdemokraterna har närmat sig oss, det har de definitivt gjort. Men de får ju 
inte med sig vänstern. 

Men det är ju bara ett år som skiljer mellan när ni i alliansen vill ha betyg (sexan) mot 
de rödgröna (sjuan)? 
– Jo, men det är stadierna som skiljer. Sexan är ett slutmål för hela mellanstadiet. Det är en 
stor skillnad. 

Mona Sahlin ville ju ha betyg i sexan? 

– Ja, sitter den här regeringen kvar så ska riksdagen i november rösta om betygen. Röstar 
Socialdemokraterna för vårt förslag så har vi en blocköverskridande överenskommelse. 

På vilka andra områden skulle du vilja ha en blocköverskridande överenskommelse? 

– Vi borde göra upp med Socialdemokraterna om energipolitiken. Bygger man kärnkraftverk 
som ska stå i 40 år är det önskvärt med en blocköverskridande överenskommelse. 
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Om Sverigedemokraterna kommer in och de rödgröna blir störst, men inte får egen 
majoritet, så har Mona Sahlin flera gånger sagt att hon ska vända sig till C och FP för 
att kunna regera? 

– Det är uteslutet att vi sätter oss i en koalitionsregering med Socialdemokraterna. Men 
däremot kan vi tänka oss att göra upp med Socialdemokraterna i vissa frågor. 

Integrationsminister Nyamko Sabuni skriver i en ny bok att hon vill dra ner på antalet 
föräldraledighetsdagar för nyanlända invandrare. Håller du med henne? 

– Problemet finns naturligtvis. Kommer man hit till Sverige och har barn i 5–6-årsåldern då 
får man alla föräldraledighetsdagar för de barnen. Då kan mamman som det oftast är vara 
hemma under en lång rad av år. Den diskussionen tål visst att föras. Nyamko Sabuni är modig 
som vågar ta upp kontroversiella frågor till diskussion. Vi som tycker att Sverige ska vara ett 
öppet land måste också våga diskutera problem som har med integrationen att göra. 

Ser du några problem med att gruppen muslimer växer snabbt i Sverige? 

– Nej, men om extremism växer är det ett stort problem. 

Enligt Brå är invandrare överrepresenterade i brottsstatistiken? Vad är din slutsats av 
det? 

– Fler invandrare befinner sig i arbetslöshet och utanförskap. För mig blir slutsatsen att det är 
jobb, språket och integration som är svaret. 

Är det inte dags att slå ihop de fyra allianspartierna till ett parti? 

– Det är ingenting som finns i närtid förestående. Jag tycker att alliansarbetet ger mersmak. 

När ska Sverige byta ut kronan mot euron? 

– Jag tycker att vi ska hålla en ny folkomröstning under den kommande mandatperioden. Jag 
skulle vilja ha det 2013–2014. Vi har ett EU-val i juni 2014. Det skulle kunna vara en bra 
tidpunkt. 

Men var det så här i efterhand inte tur att svenska folket sa nej till euron och behöll 
kronan? Annars hade vi som euromedlemmar tvingats betala mer till Grekland och 
andra länder som inte skött sina statsfinanser? 

– Nej, vi är med och betalar och tar ansvar, men vi vill inte vara med och bestämma. Det är 
lite konstigt. 

Mats J Larsson 
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Artikel 3: ”Stökigt men trevligt” 

Från Pedagogiska magasinet 2006-11-20 01:00  

Oro, bråk och disciplinproblem präglar mycket av den offentliga bilden av den svenska 
skolan. Men hur ser det ut? 

Ju längre bort från den svenska skolans vardag man befinner sig, desto större anser man att 
problemen inom skolan är. Det visar en undersökning som Lärarförbundet och Lärarnas 
Riksförbund genomförde för drygt ett år sedan. 

Av dem som enbart får sin bild genom media och den politiska debatten anser drygt sex av tio 
att skolan i allmänhet fungerar bra eller ganska bra. Medan nästan åtta av tio som har egna 
barn i skolan anser att den fungerar bra eller ganska bra. 

Undersökningen visar även att det finns ett massivt stöd för att ge lärare ökade befogenheter 
att upprätthålla ordning och skapa arbetsro i skolan. Nio av tio anser att lärare ska ha rätt att 
beslagta störande föremål och rätt att visa ut elever från en lektion. Tre av fyra anser att lärare 
ska ha rätt att ge kvarsittning. Och stödet för den typen av åtgärder är starkare bland dem som 
har egna barn i skolan än bland övriga. 

Svårt få arbetsro 
Den ganska mörka bild som präglar mycket av den offentliga debatten om skolan har också 
haft en framträdande plats under den gångna valrörelsen. Kraven på hårdare tag och större 
befogenheter för lärare har dominerat valdebatten om skolan. 

Men hur stora är egentligen problemen? Är det oro, bråk och vantrivsel som präglar vardagen 
i den svenska skolan? Eller är det bara en nidbild som målas upp? 

Det är knappast någon entydig bild som träder fram om man tittar på några av de 
undersökningar som gjorts. Men det finns vissa tydliga tendenser. 

Det är betydligt fler elever än lärare som upplever brister när gäller ordning och arbetsro, 
enligt den nationella utvärderingen. I årskurs 9 upplever varannan lärare att det är oordning 
och störande oljud ibland eller varje lektion. Två av tre elever anser samma sak. Trots det 
tycker 70 procent av lärarna att det råder en trevlig och positiv stämning under varje lektion. 
Bland eleverna är det bara 37 procent som anser det. 

Den stora Pisa-undersökningen visade att 36 procent av landets femtonåringar anser att det 
råder oväsen och oordning på matematiklektionerna. Det är samma nivå som genomsnittet 
inom OECD. Sju av tio elever tycker att lärarna visar intresse och ger extra stöd åt elever som 
behöver det. Än fler anser att de får hjälp i sitt lärande. Det är bättre än OECD-genomsnittet. 

Bland yngre elever – årskurs 4 till 6 – tycker bara drygt var tionde elev att de aldrig eller 
nästan aldrig får arbetsro i skolan, visar Skolverkets attitydundersökning. Men varannan elev 
uppger att de bara upplever arbetsro ibland. Den bilden bekräftas också av 
Barnombudsmannens (BO) undersökning av skolans arbetsmiljö. 

De flesta trivs 
Men trots tydliga problem med arbetsro tycker åtta av tio elvaåringar att det för det mesta är 
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roligt att gå till skolan, enligt Arbetsmiljöverkets kartläggning. BO:s undersökning visar 
liknande siffror. I årskurs 7 –9 och gymnasiet uppger nästan nio av tio elever att de trivs 
mycket eller ganska bra i skolan, enligt Skolverkets attitydundersökning. Ännu fler trivs med 
sina skolkamrater. Pisa bekräftar i stora drag den bilden bland landets femtonåringar. 

Bland lärarna anger hela 95 procent att de trivs mycket eller ganska bra med sina elever. 
Nästan lika många trivs också med kollegor och skolan de arbetar i. Trots det uppger var 
fjärde lärare att de funderat på att byta yrke det senaste året. 

En tredjedel av eleverna känner sig alltid eller ofta stressade i skolan, visar Skolverkets 
attitydundersökning. Det är dubbelt så många flickor som pojkar som känner sig stressade. 
Bland lärarna gäller det nästan varannan lärare. I Arbetsmiljöverkets kartläggning är ”för 
mycket att göra i skolan”, tillsammans med ”stökigt i klassen”, det problem som de flesta 
uppger som anledning till att de ofta eller ibland mår dåligt. 

Elever mobbas av lärare 
Det stora flertalet elever känner sig trygga och säkra i skolan. I Skolverkets 
attitydundersökning anger 96 procent av eleverna att de känner sig lugna och trygga i skolan. 

Men 3 procent – eller 20 000 elever – upplever att de är mobbade eller trakasserade av andra 
elever. Än värre är kanske att 5 procent känner sig mobbade eller trakasserade av sina lärare. 

I Arbetsmiljöverkets undersökning uppger 8 procent av elvaåringarna att de känner sig 
mobbade. Två av tio elever uppger att de blivit hotade. I BO:s kartläggning anger 8 procent av 
barnen att de känner sig rädda eller oroliga minst en gång i veckan. Var femte lärare uppger 
att de blivit utsatta för våld, hot eller trakasserier under det senaste året. 

Elever och föräldrar tycker att mobbning är ett stort problem i skolan i dubbelt så stor 
utsträckning som lärarna. Men fler lärare tycker att deras skola gör mycket för att förhindra 
mobbning än vad antalet elever anser. Överlag anser dock allt fler – av såväl elever och 
föräldrar som lärare – att skolan blivit bättre på att motverka mobbning. 

Det är alltså en mångtydig bild av tillståndet i den svenska skolan som framträder. Många 
upplever brister när det gäller ordning och arbetsro men de allra flesta trivs och känner sig 
trygga i skolan. Lärarna stortrivs med sina elever men trots det funderar var fjärde lärare på att 
byta yrke. 

Leif Mathiasson 
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Artikel 4: ”Inte ett leende före vecka 44” 

Auktoritet finns inte längre självklart inbyggd i lärarrollen. Den måste varje lärare personligen 
erövra. Men hur skapar man auktoritet utan att bli auktoritär? 

Det var en vanlig dag i ettan på Barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet, men plötsligt 
gick något snett. Rapp, en av pojkarna i klassen, började kasta ut saker genom bildsalens 
fönster. Penslar, färger, allt åkte ut. 
– Jag minns det så väl, berättar Ingrid Hillborg, för det var enda gången som jag som lärare i 
den klassen undrade om jag skulle fixa det. Men jag fick honom faktiskt att gå ner och hämta 
upp allt. 
Rapp testade vem som hade makten. Ingrid visste att hon som lärare hade den. Hon kunde lita 
på sin auktoritet utan att behöva använda straff, hot eller kränkningar. 

Vad är auktoritet och hur bygger man som lärare upp den? Det finns säkert lika många svar 
som det finns lärare, men några gemensamma drag – och skillnader – kan skönjas efter några 
slumpvisa nedslag i verkligheten. 
– Ledarskap och auktoritet hänger ihop, säger läraren Magnus Nyberg Blixt. Ungarna behöver 
inte en kompis till. De behöver en vuxen ledare som kan skapa arbetsro och hjälpa dem. 
– Auktoritet bygger på en bra kommunikation mellan elev och lärare, en ömsesidig respekt, 
säger rektorn Elisabeth Sörhuus. Det bottnar i en ärlig strävan från lärarens sida att lära känna 
eleven, att vilja elevens bästa och att ha positiva förväntningar. 
– Det absolut viktigaste är att jag som lärare vet vilka det är jag har framför mig och vilka 
behov de har, säger lärarutbildaren Ingrid Hillborg. Och jag måste som lärare våga tro på mig 
själv. 

Att det ska vara tyst i klassen är ingenting som läraren, rektorn eller lärarutbildaren strävar 
efter. Arbetsro, ja, men det tysta kuvade klassrummet vill ingen av dem ha. Att ha auktoritet 
är någonting annat. 

Strama tyglar i början 
En korridor utanför ett klassrum. Det ringer och sjuåringarna strömmar in. En flicka kommer 
fram och säger: ”Magnus, Magnus, vet du …” och berättar om något som har hänt på rasten. 
Magnus Nyberg Blixt sätter sig ner på huk.  

– Auktoritet handlar om ömsesidig respekt. Det handlar om att jag är beredd att lyssna på dig 
under förutsättning att du är beredd att lyssna på mig, säger han lite senare när vi sitter i 
personalrummet med varsin mugg, en med te och en med kaffe. 

Magnus Nyberg Blixt är 1–7-lärare i Fruängens skola, en F–9-skola i södra Stockholm. Han 
har funderat en hel del kring frågor om auktoritet och lärares ledarskap. 
– Man måste direkt, från första dagen, sätta ribban. Jag ser inga andra sätt än att jag som 
ledare pekar ut riktningen och är tydlig. När jag gjorde min praktik sa en erfaren lärare till 
mig: ”Inte ett leende före vecka 44.” Det är självklart att det inte är så, men det ligger 
samtidigt någonting i det. 
Han menar att man ska börja med strama tyglar och sedan släppa efter, annars kan man få 
jobba hårt för att bygga upp auktoriteten igen. De tre första dagarna på terminen läggs ribban 
och därför måste man noga tänka igenom vad man vill. ”Vad gör vi först? Vad gör vi sen? 
Hur gör vi det? Hur säger vi god morgon?” 
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– Vi har till exempel kört väldigt hårt med att när man går över tröskeln till klassrummet så 
går man lugnt till sin plats. Det är inlärt från första dagen. Då fortsätter det bara. 

Struktur och rutiner är viktiga stenar i lärarens auktoritetsbygge. De skapar ett lugn som i sin 
tur skapar möjligheter. ”Alla vet var saxarna och pennorna finns. Alla vet vad som gäller.” 
Reglerna i klassrummet bestämmer lärare och elever tillsammans. Hans erfarenhet är att de 
regler eleverna vill ha inte är mindre stränga än dem han vill ha. 
– Men det är jag som har makten och måste jag fatta en beslut så gör jag det. Ofta köper 
eleverna det. Har de blivit lyssnade på så kan jag bestämma något som de egentligen inte vill. 
Men har de inte blivit lyssnade på, då går det väldigt sällan. 

Utan föräldrarna går det inte 
Ett rum som ser ut mer som en förtrollad grotta än ett rektorsrum. Det knackar på dörren och 
en medarbetare tittar in: ”Kan du skriva på den här rekvisitionen?” Elisabeth Sörhuus 
bestämmer beloppsgränsen till två tusen och skriver på.  

– Auktoritet handlar om lärare som har ett äkta engagemang som inte är påklistrat, säger hon 
medan kanariefågeln i buren bredvid besökssoffan kvittrar. Det kan vara den tunnaste lilla 
fröken som i vuxenlivet inte alls utstrålar självsäkerhet eller pondus, men som i kontakten 
med barnen ändå har en auktoritet. 
Elisabeth Sörhuus är rektor i Hjulsta skolor, i norra Stockholm, som består av Hyllingeskolan, 
F–6, och Hjulstaskolan, 7 –9. Totalt finns cirka 650 elever. 

Att komma som ny lärare till en klass är en prövotid, menar hon. Läraren testas hela tiden, 
eftersom eleverna måste veta om det är på allvar. Är det här en vuxen som kommer att 
stanna? Är den här personen verkligen intresserad av mig? 

– Det är tufft för de nya, säger hon. Det gäller att klara av den här testperioden och det tar ett 
år eller åtminstone en termin. Därför försöker vi se till att vi har bra mentorer bland 
kollegorna som kan stötta. Och handledning har vi alltid erbjudit under alla år. 
För att få auktoritet måste man som lärare vara trygg i sig själv och ha en bra självuppfattning. 
Man måste tycka att man duger och har bra på fötterna. Man måste veta varför man har valt 
jobbet och tycka om att arbeta med barn och ungdomar. 
Reflektion är en väg att gå. Den som har arbetat som lärare eller fritidspedagog i stadsdelen i 
fem år har möjlighet att under en månads tid få kliva av och helt ägna sig åt reflektion och 
eftertanke med samtalsledning en gång i veckan. 

– Då får man en möjlighet att verkligen tänka igenom sin situation, säger hon. Samtliga här 
har kommit tillbaka styrkta. De har fått reflektera över vad de gör, vad de vill, vilken 
ambitionsnivå de ska ha, vad de orkar. 
Det kan också leda till önskemål om kompetensutveckling. En populär kompetensutveckling 
på skolan är utbildningen i lärarledarskap, där man praktiskt och konkret får träna hur man 
hanterar konfliktsituationer som kan uppstå i ett klassrum. 
– Vi har duktiga lärare som har jobbat i trettio år som har fått en ahaupplevelse och en kick av 
att gå den utbildningen. 

Men att prata om lärares auktoritet utan att blanda in föräldrarna är en omöjlighet, menar 
Elisabeth Sörhuus. Många familjer kommer från länder med ett mer auktoritärt skolsystem, 
vilket ibland kan leda till missuppfattningar. En vänlig lärare får kanske inte självklart 
eleverna med sig. 
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– Skolans auktoritet kommer från hemmet, så vi måste övertyga föräldrarna om att vi har ett 
bra skolsystem, även om det är annorlunda än vad de är vana vid, säger hon. 
Arbetet med föräldrarna bedöms som så viktigt att mycket resurser satsas på det. Det är 
välkomstsamtal före terminsstarten, det är familjemiddagar för alla i skolan, det är EUprojekt 
med arbetslösa föräldrar som praktiserar i skolan, det är kvällsaktiviteter och samtalsgrupper. 
– Misslyckas vi i kommunikationen med föräldrarna så är det nästan kört. Vi har inte råd med 
att föräldrarna hemma börjar säga att det är en dålig skola. 

Se vem du har framför dig 
En foajé som vimlar av blivande lärare. Det är introduktionsdag för alla de nya och Ingrid 
Hillborg pekar, berättar och lotsar genom myllret, uppför trappan i det nya huset som består 
av glas, ljus, rymd och färger.  
– Den vuxne som får auktoritet tror jag är en tydlig vuxen som visar vad det är som gäller och 
vad som förväntas för att man ska få delta i det här sammanhanget, säger hon när vi hittat till 
det tomma seminarierummet med glasväggar från golv till tak. 
Ingrid Hillborg är förskollärare i grunden och är nu lärarutbildare på Malmö högskola, där 
hon är ansvarig för huvudämnet Samhällsorienterande ämnen och barns lärande. 

Att få auktoritet eller ej, ja det handlar inte bara om att visa vem som bestämmer eller att 
kunna och tycka om sitt ämne. Det handlar också till stor del om lärarens inställning till de 
elever hon eller han har framför sig. Hon ger ett exempel från sin tid som ny lärare på Barn- 
och ungdomsprogrammet. Här möter vi Rapp igen. En dag var det en lärare som var mycket 
upprörd över att denne Rapp hade haft mage att påstå att han skulle ha hemspråk i isländska. 
Hela lärarrummet var i uppror. ”Han är så fräck och jobbig.” 
– Jag frågade om någon hade tänkt på att det kanske var rätt. ”Nej, det ser man ju”, sa de 
andra – och till saken hör att Rapp var färgad. 
– När jag träffade honom på eftermiddagen så var han både kränkt och ledsen, för det var ju 
rätt. Hans mamma var en isländska som fick barn med en amerikansk militär. Resultatet blev 
att läraren som inte hade accepterat – eller ens sagt att hon skulle undersöka saken – inte 
klarade av Rapp på hela terminen. 
– Hon struntade i att ta reda på vem hon hade framför sig. Hon såg någonting och dömde 
direkt. Det bäddar för disciplinproblem. 

Ingrid Hillborg tror att det kan vara svårare att vara lärare i dag. Vuxna var tidigare kanske 
mer auktoriteter, men de var nog också mer auktoritära. I dag är barnen vana hemifrån att få 
vara med och bestämma och förväntar sig att få vara det i klassrummet också. 
– Många barn och ungdomar i dag är förhandlingsmänniskor. Man vill ifrågasätta och ändra 
på regler och det ställer nya krav på läraren. 
Men det finns en tradition i vår svenska kultur att vi vill bygga in lydnaden inuti barnen. Som 
svensk lärare förväntar man sig att de själva ska veta hur de ska uppföra sig. 
– Det finns lärare som säger att ”mina barn bråkar inte oavsett om jag är där eller inte” och 
här är vi inne på svåra frågor, säger hon. Det är svårt att säga om det är riktigt hälsosamt eller 
inte. Hur stort mått av inre disciplinering är bra? 
Hon berättar om en förskollärarstudent som var fransyska och som skrev sitt examensarbete 
om hur man gör i Sverige i stället för att slå barnen, som man gör i Frankrike. 
– Hon tyckte att svenska lärare gjorde sådant som var väl så illa som att slå. 
Som att håna eller säga: ”Ja, du är precis som din bror, han kunde inte heller sitta stilla.” Som 
att säga: ”Du är alltid hopplös.” Att skuldbelägga dig som människa i stället för att 
skuldbelägga det du gör. 
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Som lärare har man en oerhörd makt och eleverna är utsatta för den. Läraren måste inse att det 
är hon eller han som är ledaren och har makten. Det betyder inte att man får lov att förtrycka, 
men man får inte heller låtsas att lärare och elever bestämmer allt tillsammans för så är det 
inte. 
– Gränsen mellan att ha auktoritet och att vara auktoritär är hårfin. Du behöver fundera på 
detta hela tiden som lärare! 

Christina Thors 


