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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att beskriva vanliga metoder ämneslärare använder sig av för 
att skapa och upprätthålla tystnad och ordning i klassrummen, när det enligt lärarnas 
uppfattning behövs. Vår empiriska del av arbetet grundar sig på en kvalitativ metod. Vi 
har genomfört observationer och intervjuat fem olika ämnes- och klasslärare i en F-5 
skola i en förort i Stockholmsområdet. I observationerna har vi valt att följa två stycken 
år 2-3 klasser, under fem olika ämneslektioner.  

Utifrån litteratur och tidigare studier har vi belyst hur prat och ordning i skolorna har 
sett ut under de senaste tvåhundra åren och hur lärarens roll har förändrats i förhållande 
till den rådande skolkulturen.  

Ur de genomförda observationerna och intervjuerna har vi lokaliserat sju teman som 
beskriver lärarnas sätt att arbeta med ordning och pratregler i de två undersökta 
klasserna. I vårt resultat har vi presenterat följande huvudteman: inledning och 
avslutning av lektionen, klassrumsordning, regler, ordningsknep, lärarens beteende, prat 
i klassen, tillsägelser samt elevinflytande.  

Vi har sett att lärarnas sätt att förhålla sig till ordning, disciplin och prat i klassen 

varierar mycket och i analysen har vi relaterat vårt resultat till relevant litteratur.  

Till slut problematiserar och diskuterar vi en del av de tankar som vi har kommit fram 
till under arbetets gång. Dessutom presenterar vi några förslag för framtida forskning.  
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1 Inledning  
En miljon elever och 125 000 lärare i Sverige går till skolan varje dag. Detta är en sjundedel 

av landets befolkning, vilket gör skolan till den största verksamheten som berör människor 

dagligen (Bennich-Björkman, 2003:101). Förutom att många ungdomar samlas i skolan, finns 

det även en mängd andra aktiviteter som pågår där samtidigt. I denna miljö står läraren ofta 

ensam mot en mångtalig grupp elever, som dessutom inte alltid underkastar sig skolans 

ordning frivilligt (Johansson, 2006:12). Därmed anser Ulla Johansson (2006) att det är skolan 

som institution som skapar sina egna disciplinproblem och att skolans miljö uppmuntrar till 

oordning, missförstånd, och konflikter mellan olika aktörer.  

Det diskuteras vilken ofta roll disciplin bör spela i skolans verksamhet och hur denna 

disciplinering bör se ut. Sådana diskussioner är dock svåra att utföra på grund av det vida 

begreppet disciplin. Dessutom uppfattas disciplin olika av olika individer (Landahl, 

2006a:137). Förutsättningar, mål och medel för disciplineringen, samt hur man ser på 

disciplin, har dessutom genomgått stora förändringar under historiens gång.  

I den allmänna diskussionen har graden av tystnad i en klass setts som en indikation på 

lärarens förmåga att upprätthålla disciplin. Sven Holmstrand och Elov Edman (1961) såg dock 

annorlunda på saken redan på 1960-talet. Enligt dem bör förhållandet mellan tystnad och prat 

i ett klassrum inte ses som en fråga om antingen eller, utan som ett både och. Enligt dem går 

det inte att tysta ner elever en hel dag, precis som det inte heller går att tillåta prat under alla 

lektioner. Som lärare gäller det att sätta tydliga gränser och låta eleverna veta vilka pratregler 

som gäller och när. Som en lösning till detta föreslog Holmstrand och Edman en uppdelning 

för tyst och pratigt arbete efter ämnenas art. ”Under vissa timmar fordrar man tystnad därför 

att själva arbetet fordrar det, under andra timmar låter man barnen få prata” (Holmstrand & 

Edman, 1961:31). Om barn dessutom får möjlighet att ge utlopp för sitt naturliga behov av 

rörelse och prat på vissa lektioner, har läraren mycket lättare att uppnå tystnad då det 

verkligen behövs (ibid). Detta tankesätt kan även uppmärksammas i skolans verksamhet idag: 

idrottslektionerna placeras oftast mitt på dagen och pausgymnastik under lektionstid har blivit 

mer och mer vanligt. Syftet med dessa rörelsestunder är oftast att barnen skall orka hålla sig 

uppmärksamma under hela skoldagen.    

I media diskuteras det hur svenska skolors disciplin förhåller sig till skoldisciplin i andra 

länder. Enligt en Sifo-undersökning, som har gjorts på uppdrag av Lärarnas riksförbund och 

Lärarförbundet, är många missnöjda med dagens brist på disciplin i den svenska skolan. 

Enligt undersökningen vill majoriteten av de tillfrågade att lärarna skall få större befogenheter 

för att skapa och upprätthålla ordning i skolan (Lärarförbundet & Lärarnas Riksförbund, 

2005). Denna aktuella debatt om ordning och disciplin har även väckt vårt intresse, och fått 

oss att fundera kring relationen mellan prat och tyst arbete i klassrum. Från våra erfarenheter 

under Verksamhets Förlagd Utbildning (VFU) har vi upplevt ett behov att ibland kunna 

angripa situationer då pratet i klassrum eskalerar till ett störande moment. Inför situationer, då 

elevernas prat utvecklas till ett hinder för deras koncentration, upplever vi att vår utbildning 
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inte har försett oss med tillräckliga metoder. Vi delar uppfattningen med Holmstrand och 

Edman (1961) om att ett helt tyst klassrum inte är eftersträvansvärt, utan att prat är och skall 

vara en naturlig och önskvärd del av klassrumsarbetet. Samtidigt känner vi att det dock finns 

stunder då man måste kunna få det tyst i klassen. Vi upplever att det är accepterat för barnen 

att samtala, tyst med kompisen bredvid, om för ämnet relevanta frågor. Det som inte skall 

tolereras är hög prat, skrik eller prat om saker som ej är relevant med arbetet. I vårt framtida 

läraryrke kommer vi dagligen att möta svåra, och nya, situationer som vi måste kunna hantera. 

Därför är vi intresserade att undersöka vilka metoder yrkesverksamma lärare använder för att 

upprätta ordning och tystnad i ett klassrum, samt om dessa metoder skiljer sig mellan olika 

ämnen. Vår förhoppning är att detta arbete kommer att ge oss, och andra, ny kunskap och 

förståelse hur lärare kan lösa olika klassrumskonflikter.  

2 Bakgrund 

2.1 Vad är disciplin?  
Nationalencyklopedin (2007) definierar disciplin i skolan som:  

… den ordning som krävs för att effektiv undervisning skall kunna bedrivas. Vilket innehåll 

man ger begreppet sammanhänger med uttolkarens grundläggande människosyn. /…/ 

Forskning har visat att disciplin är resultat av ett invecklat samspel mellan barnets 

individuella egenskaper, uppfostran i hemmet, kamratpåverkan, lärarens egenskaper och den 

pedagogiska situationen i skolan. Ju större skillnaderna är mellan hemmets och skolans 

normer för uppfostran, desto större är risken för att eleven blir ett disciplinproblem 

(Nationalencyklopedin, 2007-04-23).  

Disciplin uppfattas olika av olika lärare. För en del innebär det att hålla eleverna i styr genom 

fysisk bestraffning, för andra innebär det att vara rådgivare, att vägleda elever och lyckas få 

dem att uppträda på ett sätt som är önskvärt. Somliga kräver absolut tystnad, medan andra 

accepterar buller som hör till arbetet. För praktiskt taget alla betyder disciplin att eleverna gör 

vad de blir tillsagda att göra och inte trotsar läraren (Charles, 1984:22-23). Disciplinen har 

därmed en direkt anknytning till olämpligt uppförande. Lärarens ansträngningar att förebygga, 

bekämpa och kontrollera sådana beteenden utgör det viktigaste inslaget i klasskontrollen eller, 

som den vanligtvis kallas, klassrumsdisciplinen (ibid). Meningen med disciplinåtgärder är att 

avbryta olämpligt beteende så att undervisningen och inlärningen kan fortsätta. 

Begreppet disciplin är förknippad med många stereotypier. Det associeras ofta med ofrihet, 

kontroll, bestraffningar och att det har främst med fostran och lydnad att göra. Orden disciplin 

och bestraffning blir även ofta felaktigt förväxlade. Genom bestraffning får man veta att man 

har gjort fel, men man får inte veta vad man skall göra istället, medan genom disciplin får 

man även lära sig vad man skall göra, istället för det man inte får göra. Med disciplin är det 

alltså möjligt att även lära in de beteenden som är eftersträvade i en social gemenskap 

(Stensmo, 2000:117).  

Michael Grinder (1999) gör en viktig åtskiljning mellan disciplinering och vägledning. Han 

anser att disciplinåtgärder riktar sig mot ett visst uppförande och försök att få slut på detta. 
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Medan vägledning försöker påverka orsaken som leder till det olämpliga beteendet. 

Disciplinering riktar sig mot hela klassen och försöker skapa en anda som är bra för alla, 

medan vägledning oftast riktas till enskilda elever. Enligt Grinder (1999) är tiden den främsta 

faktorn som påverkar vilken metod lärare väljer att använda. Det är tidskrävande och svårt att 

försöka hitta orsaker bakom vissa beteenden och styra in elever på mer lämpliga uppföranden. 

Dessutom kräver vägledning att lärare och elever har bra relationer till varandra (ibid).  

2.2 Pratets historiska ändringar i skolan  
Skolan har traditionellt betraktats som en plats där man lär sig att sitta still, räcka upp handen 

och endast tala vid de rätta tillfällena. Det är vanligt att skoldisciplinen och tystnad till och 

med anses betyda samma sak (Landahl, 2006b:41). Denna bild stämmer dock inte överens 

med alla tidsperioder i den svenska skolan.  

Då den första folkskolestadgan kom till, i 1842, var det vanligt med så kallade 

växelundervisning. Denna undervisningsmetod gick ut på att läraren undervisade stora 

elevgrupper, där några elever som hade kommit längre i sina studier fungerade som 

hjälplärare. Undervisningsmetodiken var bullrig på grund av att alla elever gjorde flera saker 

samtidigt, och att nästan allt arbete innebar högt prat. Därmed var alla tvungna att tävla om 

ljudutrymmet i klassen. Högläsning, läxförhör och upprepning för att lära sig saker var 

vanliga inlärningsmetoder. Trots att elevgrupperna var stora, och att ljudnivån periodvis 

kunde stiga till mycket höga nivåer, var lärarens uppdrag ändå väldigt tystlåten. Även när 

läraren ville fånga klassens uppmärksamhet kunde det göras utan att läraren behövde säga ett 

enda ord. Läraren använde istället olika tystnadstekniker, såsom att ringa med en klocka, 

blåsa i en pipa, stampa i golvet eller klappa med händerna för att åstadkomma tystnad. 

Eftersom lärarens uppgift inte var att undervisa, utan att vara mer av en observatör av 

undervisningen, behövde läraren inte heller känna sig kränkt av elevernas prat (ibid).    

Inlärningen i skolan under denna period ägde rum i buller, men det sågs dock inte som ett 

tecken på dålig disciplin. Tvärtom, oljud och disciplin ansågs vara varandras förutsättningar 

och därmed eftersträvansvärda kvalitéer (ibid). Som exempel på den hårda disciplineringen 

kan man läsa Läroverksstadgan från år 1820, som innehåller flera sidor med mycket 

detaljerade påbud, förbud och anvisningar för hur man skulle upprätthålla disciplin (Florin & 

Johansson, 1993:20). 

Det vanligaste sättet att upprätthålla ordningen var genom dagliga arbetsrutiner. Om dessa 

inte räckte till användes skolans straff- och sanktionssystem. Syftet med den kroppsliga 

bestraffningen var att uppmärksamma eleverna om gränsen mellan det tillåtna och det 

otillåtna. På samma gång hade de en avskräckande effekt då graden av straffet ökade stegvis. 

Första steget var tillsägelse eller muntlig varning, därefter följde skriftlig varning, 

nedflyttning i strykklass eller aga. Som en sista åtgärd användes förvisning eller relegering en 

kortare eller längre tid. Därmed var budskapet tydligt: ”Gör inte om det, för nästa gång råkar 

du ännu värre ut!”. Syftet med detta system var också att låta de övriga eleverna lära sig av 

det dåliga uppförandet (ibid).  
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Under andra halvan av 1800-talet började både växelundervisningen och dess ljudmiljö möta 

kritik. Till slut avskaffades växelundervisningen 1864 vilket ledde till en förändrad syn på vad 

som var en acceptabel ljudnivå i skolan. Läraren skulle nu undervisa genom att föreläsa till 

eleverna, medan eleverna förvandlades till tysta åhörare. I samband med denna förändring i 

skolans ljudmiljö blev det även aktuellt med nya metoder att fördela talutrymmet bland 

eleverna. Den vanligaste metoden för det blev handuppräckning. Som Joakim Landahl 

(2006b:42) beskriver: ”den icke-verbala interaktionen kom att ändra karaktär och förflyttas 

från läraren till eleven.” Med detta menar han att lärarens tidigare icke-verbala teckensystem 

med ljudliga signaler förändrades nu till tyst handuppräckning vars funktion var istället att 

upprätthålla rådande tystnad. Samtidigt blev tystnaden den viktigaste metoden att upprätta 

ordning och reda i skolan.   

I början av 1900-talet kom däremot denna tysta form av skolundervisningen under kritik: 

Kritikerna menade att kravet på tystnad hade drivits för långt och att skolan som pedagogisk 

miljö blev torftig när läraren talade och eleverna bara förväntades lyssna (ibid).   

Som resultat av denna kritik genomgick skolan återigen en förändring, denna gång mot mer 

tillåtande pedagogik. Framträdande blev bland annat aktivitetspedagogiken, som förespråkade 

att eleverna i större sträckning skulle få ta ansvar över sitt eget lärande. En känd pedagog, och 

filosof, från denna period är John Dewey, som såg skolan som en framtidsinriktad 

verksamhet. Enligt honom är skolans uppgift att ge barnen redskap för att söka kunskap. 

Dewey menar att barnet skall sättas i centrum för allt lärande. Barnens erfarenheter och 

intressen skall vara utgångspunkten för undervisningen (Hartman, et al., 2004:180). Under 

detta århundrade försvann även lärarens rätt till kroppslig bestraffning av elever, men det var 

först år 1958 som agaförbudet trädde i kraft (Florin & Johansson, 1993:33). Alla dessa 

förändringar i skolkulturen innebär även stora förändringar i lärarrollen.  

2.3 Förändringar i lärarrollen 
Skoltiden är en väldigt unik tid under människans liv, då det är den enda tiden som man 

agerar i en åldershomogen grupp. Samtidigt är skolan också en av de få platser där det är 

barnen, istället för de vuxna, som utgör majoriteten. Fram tills 1960-talet var dessa 

barngrupper ibland även uppdelade efter kön, genom att det fanns särskilda flickskolor. Att 

eleverna under denna period förväntades att följa regler, och bete sig likadant, gjorde dem till 

ett ännu mer enhetligt kollektiv som läraren oftast bemötte som ensam vuxen. Enligt Landahl 

(2006a:67-68) kan denna enhetlighet historiskt sett fått symbolisera ordning och fungera som 

en teknik för att skapa kontroll i skolan.  

Frågan, som blev aktuell under 1900-talets första hälft, var hur man skulle behandla elever 

som ett kollektiv utan att eleverna skulle få möjlighet att sluta sig samman mot läraren? 

Alltså, hur skulle man göra som lärare för att behålla makten över den homogena 

elevgruppen? Det ansågs vara en svår uppgift att bemöta en stor grupp jämnåriga elever som 

ensam vuxen. I detta sammanhang diskuterades varierande strategier hur man som lärare 

kunde bekämpa elevkollektivet samt upprätthålla ordning i klassen. Detta gjordes till exempel 

genom att skapa bestämda övergångar mellan rast och lektion, vilket innebär tydliga 
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kollektiva inledningar och avslutningar på lektionerna (ibid). Andra försök att skapa ordning 

var bland annat genom att styra elevers grupptillhörighet närmare skolans ändamål, bryta 

grupper genom att istället uppmuntra elevers individualitet, att införa självstyrning bland 

elever så att de kunde övervaka varandra när läraren inte var närvarande eller genom att skaffa 

klassledare som andra elever skulle se upp till (ibid). 

Under 1900-talets andra hälft genomgick skolan stora strukturella förändringar, vilket inte 

bara avspeglades i skolans organisation utan även i klassrummet. En sådan förändring var till 

exempel podiets försvinnande, vilket förde läraren närmare till sina elever och deras 

erfarenhetsvärld (ibid). Samtidigt ökade heterogeniteten och det individuella arbetet i klassen, 

vilket samtidigt reducerade den tidigare starka kollektivkänslan i klassen. Dessa förändringar 

skedde under samma period som flickskolorna avvecklades och grundskolan infördes 1962. 

Dessa förändringar bidrog så småningom inte bara till att klassernas homogenitet minskade, 

utan att skolklassen ibland uppfattades som splittrad (ibid). Oundvikligen påverkade detta 

även relationerna mellan elever och lärare.  

Att skolklassens sammanhållning försvagades, kan direkt relateras till lärarens ledarroll och 

till det angripssättet som läraren hanterar klassens interna relationer. Landahl (2006a) kopplar 

denna förändring till problemet som existerade redan i 1900-talets början: 

Om man under 1900-talets första hälft ofta fokuserade på klassens sammanhållning som ett 

problem, är de idag ofta just bristen på sammanhållning som utmålas som ett problem (ibid). 

Medan lärarens roll förr i tiden var att hålla ordning i klassen och se till att eleverna inte slöt 

sig samman mot läraren, är den nutida lärarrollen omkastad. Numera är det läraren som skall 

skapa samhörighet och gemenskap i det splittrade elevkollektivet.  

2.4 Från explicit regelsystem till osynlig 

lärarauktoritet 
I början av 1900-talet var lärarauktoriteten kopplad till själva lärarrollen, samtidigt som den 

var sammanbunden i ett statligt regelverk. Lärarna hade detaljerade föreskrifter om hur 

eleverna skulle bete sig. Skolan och lärarna hade makten att bestämma om rätt och fel 

beteende, och det fanns tydliga föreskrifter för hur eventuella regelbrytare skulle bestraffas. 

Skolans traditioner var självklara och ordningen ifrågasattes inte. Läraren hade rättighet att 

utdela aga och denna rättighet förväntades användas så offentligt som möjligt. Läraren var 

dessutom en auktoritet i kunskapsfrågor (Johansson, 2006:12; Landahl, 2006a:130).  

Under 1900-talets andra hälft började det dock förekomma åsikter som ifrågasatte denna 

opersonliga lärarauktoritet. Man förespråkade istället andra och mjukare former av 

disciplinering som förutsatte att läraren skulle skapa en personlig och förtroendefull relation 

till varje elev. Enligt detta tankesätt framstod läraren inte som en auktoritet, utan som en 

förtrogen vän. Samtidigt byggdes disciplinering in i kommunikationen mellan lärare och 

elever. Målet med denna typ av disciplineringen var att regler och rättvist handlande skulle 

förankra sig hos eleverna och att de så småningom skulle bli självdisciplinerade. Tanke med 

självdisciplinering var även att lärarmakten skulle bli mer osynlig, och därmed svårare för 
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elever att vända sig mot. Eftersom elever skulle lära sig bli ansvarstagande från början ansågs 

denna pedagogik mycket lämpad för att fostra demokratiska ansvarstagande människor 

(Permer & Permer, 2006:33).  

Denna typ av pedagogik är dock mycket resurskrävande, då läraren måste upprätta 

förtroendefulla relationer med varje enskild elev. Ett ytterligare problem i det moderna 

ämneslärarsystemet blir dessutom att det knappast finns tid för att bygga upp tillräckligt nära 

relationer (ibid). Johansson (2006) påpekar också att denna typ av pedagogik leder till ett stort 

moraliskt ansvar hos läraren: ”Om läraren lyckas få eleven vilja det läraren vill, bör han/hon 

veta säkert vad som är bäst för eleven. Om så inte är fallet, utövas ett symboliskt våld mot 

eleven” (ibid).  

2.5 Lärarens roll idag 
Att maktutövningen under årens lopp har tillsammans med lärare ”stigit ner från katedern”, 

och fått en snällare och vänligare prägel, innebär dock inte att den försvunnit (Permer & 

Permer, 2006:32-33). De krav som ställs på läraren i dag styrs av förändringar på lärarens 

uppdrag samt på förutsättningarna för dess förverkligande. En sådan förändring är just 

relationen mellan vuxna och barn, som redan under förra seklet började utvecklas från ett 

system av hierarkiska vertikala (överordnad – underordnad) relationer till mer horisontella 

relationer. Från ett auktoritetsperspektiv innebär detta att lärare nuförtiden måste vinna 

auktoritet snarare än att självklart ha den som en representant av vuxenvärlden och av skolan. 

Läraren måste vara beredd på att diskutera och att argumentera för sina handlingar på ett 

annat sätt än tidigare. Förutom att eleverna skall involveras i skolarbetet bör de också 

engageras i planeringen av arbetet. Detta är även ett av målen i läroplanen (1994). Alla dessa 

moderniseringar ställer helt nya krav på lärarens didaktiska och sociala kompetenser 

(Carlgren & Marton, 2003:82:89-90).  

Auktoritetens syfte är inte längre bara att skapa respekt mot de överordnade (lärare), utan 

syftet är även att få de underlydande (elever) att respektera varandra (Landahl, 2006a:136). 

Landahl (2006a) beskriver två olika typer av respekt: 1) respekt för vuxna och andra 

auktoriteter (vertikal respekt) och 2) respekt för jämnåriga (horisontell respekt). Den första 

innefattar alla disciplinproblem som läraren handskas med i skolan, medan den senare 

innefattar problem elever emellan, såsom mobbning. Enligt Landahl (2006a) har det dock 

under de senaste åren skett en förskjutning från vertikal till horisontell respekt. I samband 

med detta har uppfattningen om att lärare och elever förr ”bråkade” om utrymmet i 

klassrummen, ändrats till att det numera är elever som ”bråkar” med varandra. Detta innebär 

att det inte längre räcker med att läraren observerar barnen i klassen. Numera förväntas 

läraren att sträcka sig även utanför klassrummet och observera elever på raster, då det är där 

de flesta angreppen sker (ibid).  

2.6 Olika ämnestraditioner  
Ämneslärarna i till exempel musik, idrott och slöjd förhåller sig ofta olika till koder för 

uppträdande. En skolkod enligt Gerhard Arfwedson (1989:28-29) är ett lokalt utformat tanke- 

och handlingsmönster, som summerar vad man får och inte får göra i det dagliga arbetet. Till 
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följd av att ämneslärarna ser olika på dessa koder, har de även en annorlunda inställning till 

skolans pratregler. Därutöver får utformningen av skolans fysiska miljö betydelse för 

kommunikationen, mellan olika ämneslärare, och utformningen av skolans ämneskoder.  

Lärare i vissa fackämnen arbetar i de flesta skolor i speciallokaler, som av olika praktiska skäl 

är perifert placerade. I centrum ligger lärarrummet och skolans expedition, omgivna av 

klassrum av ”normaltyp” avsedda för de ”vanliga” – teoretiska – ämnena. Salar för trä- och 

metallslöjd liksom textilslöjd, gymnastik, bild, musik och teknik samt lokaler för hemkunskap 

är sedan placerade i ”yttre ring”, eftersom de medför bullerproblem eller har särskilda 

utrymmeskrav och krav på specialutrustning (ibid). 

Hur stor påverkan skolans arkitektur och lokaldisposition har på lärarnas relationer och 

kommunikation med varandra, varierar dock mellan olika skolor. Det är fullt möjligt att olika 

ämneslärare, som kanske inte ens är på skolan varje dag, kommer att utgå från andra regler än 

vad som traditionellt följs på skolan (ibid). Att dessa lärares klassrum ligger isolerade från alla 

andras gör att de kanske aldrig får syn på de andra lärarnas regelkultur.  

Holmstrand och Edman (1961) kom, redan på 1960-talet, till insikt om att det är omöjligt att 

kräva absolut tystnad av eleverna i skolan, samtidigt som det inte går att låta eleverna prata 

hela dagarna. Som en lösning på detta har de föreslagit en uppdelning av pratregler i skolan, 

baserat på ämnenas art. Som exempel på lektioner, då Holmstrand och Edman anser att man 

kan tillåta prat, nämner de slöjdlektionen då pratet inte utgör ett hinder för det arbetet samt 

grupparbets- och räkningslektionen då pratet är nödvändigt eller leder till bättre resultat. 

Holmstrand och Edman (1961) anser att genom att reglera elevers möjligheter att få prata med 

varandra på detta sätt, sparar man lärarna från ”pratupploppen” som annars skulle uppstå efter 

en lektion av hel tystnad. Dessutom lär eleverna sig att stunden då de får prata med varandra 

kommer senare och därför behöver de inte prata under de lektionerna då pratet inte är tillåtet. 

För att detta skall fungera krävs det dock att läraren är konsekvent med reglerna och inte 

lägger sig i pratet i klassen vid de tillfällen då det är tillåtet (ibid). 

2.7 Regler i skolan  
Reglernas funktion kan beskrivas som ett verktyg för att tillföra ordning och arbetsro i skolan. 

Enligt Charles (1984:180) behövs det en regelsamling i varje klass som styr både 

arbetsvanorna och det personliga uppförandet. Reglerna bör vara rimliga, positiva, kortfattade 

och viktigaste av allt: de måste upprätthållas. Även vilka straff som gäller för eventuell 

regelbrytning bör bestämmas i förväg (ibid).   

Enligt Skolverket skall ordningsregler upprättas enligt följande: 

Dessa ska vara anpassade efter varje skolas unika behov. Reglerna ska tas fram tillsammans 

med lärare och övrig personal samt företrädare för eleverna och, i grundskolan och 

motsvarande skolformer även deras vårdnadshavare. Det är viktigt att ordningsreglerna 

diskuteras regelbundet och att eleverna är med och formulerar vad som ska gälla på just deras 

skola och gör reglerna till sina egna. Detta innebär att reglerna inte är en gång för alla givna 

utan att de återkommande tas upp till diskussion. Det är även viktigt att vårdnadshavarna 

deltar, eftersom det bland annat underlättar de diskussioner som kan uppkomma om en elev 

inte följer de uppsatta reglerna. (Skolverket, 2006)  
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Det räcker alltså inte med att bara skapa regler, utan barnen måste även ges argument för 

varför regler skall finnas. Om man bara säger att eleverna skall göra som läraren säger, 

uppfyller man inte läroplanens mål om att barnen skall ta eget ansvar, lyssna på andra och 

visa hänsyn till andra (Lpo, 1994). Om eleverna inte får vara med och bestämma över regler 

och om de inte tror på lärarnas förklaringar till varför regeln finns, tillskriver de inte själva 

regeln något större värde heller (Thornberg, 2006:24). Många barn har dessutom vuxit upp till 

förhandlingsmänniskor, som vill ifrågasätta och ändra på regler. Detta ställer nya krav även på 

läraren. Skolans regler behöver bli föremål för allmänna reflektioner, och diskuteras i relation 

till värderingar och etik, bland annat för att medvetandegöra samt undvika uppkomsten av 

kränkningar. Dessutom är det mer troligt att eleverna, som har fått vara med om att bestämma 

över regler, kommer att i större utsträckning även följa dem (Reider, 2005:19-20; Thornberg, 

2006:26; Thors, 2006:29-31). 

Trots att reglerna skall bestämmas tillsammans, kan eleverna ibland uppleva skolan som ett 

ställe där lärarna och rektorn har all makt. Ett av läraryrkets stora dilemman är skyldigheten 

och ansvaret att beskydda barn alltid innebär en risk för att beskyddet utsträcks till kontroll 

och maktutövning. Trots att regler är ett självklart medel för att skapa ordning och arbetsro i 

skolan handlar de inte bara om att få skolan att fungera, utan de innebär dessutom en moralisk 

påverkan. För att skolpersonalen inte skall kränka elevers rättigheter är det viktigt att de har 

kunskap om barnens rättigheter och att de kan tillämpa denna kunskap i sin dagliga 

verksamhet. Enligt Mare Erdis (2003:10) är det vanligt att kränkningarna inte sker medvetet, 

utan som följd av personalens okunskap. Därför är det viktigt att detta medvetandegörs hos 

lärare och att det förs diskussion om lärarnas befogenheter.  

2.8 Lärarens befogenheter 
En ständigt återkommande fråga är vad en lärare kan och får göra för att tillrättvisa en elev 

som stör undervisningen eller på annat sätt trakasserar omgivningen. Osäkerhet om lärarens 

befogenheter bland verksamma lärare har uppmärksammats även i Lärarförbundets (2005) 

undersökning rörande konflikthantering och studiero. 59 procent, av de drygt 1200 tillfrågade 

lärarna, hade någon gång hamnat i en situation där de var osäkra vilka rättigheter de hade för 

att kunna lösa konflikten.  

I grundskoleförordningen anges lärarens befogenheter gällande att tillrättavisa en elev. 

Läraren har rättighet att säga till eleven, gå till rektorn, ringa barnets föräldrar, skicka eleven 

ut ur klassrummet för högst den tiden som finns kvar av pågående undervisningspass, och 

beordra kvarsittning under uppsikt för högst en timme efter skoldagens slut. Om eleven blir 

utskickad från lektionen eller måste stanna på kvarsittning har läraren fortvarande ansvaret för 

eleven under hela den tiden. Det är dessutom förbjudet för lärare och elever att skada andra 

människor eller annans egendom (Skolverket, 2006).  

Ganska vanligt förekommande, men förbjuden bestraffningsform i skolan, är kollektiv 

bestraffning. Den kollektiva bestraffningen medför att alla barn, även de oskyldiga, bestraffas 

för någon annans olämpliga beteende, vilket även strider mot grundprincipen att var och en 

har ansvar för sina egna handlingar (Erdis, 2003:78)  
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Skolpersonalen har i nödvärnssituationer en plikt att ingripa för att upprätthålla ordningen; 

detta ligger i den tillsynsplikt som är en del av yrkesrollen. Lärare har både rätt och skyldighet 

att övervaka och upprätthålla ordningen i skolan. Eftersom inga formella regler finns om vilka 

befogenheter en lärare har att använda våld måste lärarens rätt bedömas med utgångspunkt i 

vad som allmänt gäller om våldsanvändning i samhället. Tillsynsplikten ger ingen rätt till 

kroppsliga ingrepp mot eleverna. En lärare har samma rätt som alla andra medborgare att 

tillgripa våld för att skydda sig själv eller stoppa ett pågående slagsmål eller skadegörelse. 

Denna rätt går tillbaka på nöd- och nödvärnsbestämmelserna (ibid). 

2.9 Olika metoder att upprätthålla ordning  
Lärare kan använda sig av många olika metoder för att upprätthålla ordning. Att uppnå 

disciplin i klassrummet är inte bara ett sätt att prata till eleverna eller ett sätt att belöna eller 

bestraffa. Det är en kombination av faktorer. En del lärare utgår ifrån genomtänkta modeller 

medan andra bygger upp sitt eget disciplinsystem på faktorer som passar lärarens 

personlighet, erfarenheter och klassens egenskaper och behov (Charles, 1984:268).  

Martyn Denscombe (1985) har delat upp lärares sätt att kontrollera klassrumsordningen på tre 

sätt: dominerande, kooperativa samt ledande strategier. Med dominerande strategier menar 

Denscombe att läraren måste vara sträng och hålla fast vid sina principer gällande regler, 

rutiner och ritualer. Denna typ av strategier syftar till att eliminera elevernas möjligheter att 

ifrågasätta, trotsa eller hota lärarens auktoritet i alla situationer (ibid). Kooperativa strategier 

definierar däremot Denscombe som ett sätt att försöka uppnå kontroll över klassen, samtidigt 

som man motverkar att eleverna revolterar mot läraren. Metoden går ut på att engagera 

eleverna till att gemensamt hålla ordning i klassrummet. Detta, anser Denscombe, kan göras 

genom att diskutera och fastställa regler tillsammans med eleverna, engagera de omotiverade 

eleverna i klassrumsarbetet och genom att skapa vänskapliga förhållanden mellan lärare och 

elever. Denscombe ser klassrumsledningsstrategier som ett effektivt sätt att skapa ordning i 

klassen. En av de viktigaste aspekter i denna strategi är att läraren bör göra en noggrann 

planering inför varje lektion, för att det inte skall uppstå så kallade ”tomma stunder”, då 

eleverna inte vet vad de skall arbeta med. Denscombes tankar och strategier går att känna igen 

även i många dagens metodböcker avsedda för lärare.   

Barbara Reider (2005) ger förslag i sin metodbok hur en god lärare genom sina behärskade 

metoder kan förebygga disciplinproblem och föregripa ett dåligt beteende. När man hittar 

balansen mellan att vara en auktoritet i klassrummet och en kompis till eleverna vinner man 

barnens förtroende. Man skall visa att man bryr sig om sina elever och låta eleverna ha ett 

visst inflytande. När man tar sig tid att lyssna på barnen och ibland gör saker som barnen 

tycker om vill eleverna samarbeta istället för att bete sig illa (Reider, 2005:4). 

En lärare som presenterar skolans rutiner redan första dagen i skolan kommer att få 

självständiga och ansvarstagande elever i sin klass. Barnen blir medvetna om grundrutiner 

som till exempel vad man gör när man är färdig med sina uppgifter samt var allt 

arbetsmateriel ligger. En elevgrupp som kan dessa rutiner är lugnare då allt onödig spring och 
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prat försvinner. Ett sätt att förebygga dåligt beteende hos barnen är att prata tillsammans med 

klassen om hur man skall bete sig så att alla kan trivas i skolan (ibid).  

En viktig aspekt när man försöker förebygga ordningsproblem är att alltid vara konsekvent. 

Barnen skall veta när det till exempel är acceptabelt att prata med kompisen och när det skall 

vara tyst. Det blir lättare för barnen att veta var gränsen går när läraren är konsekvent med 

denna regel. Planering av skoldagen underlättar både lärares och elevers arbete. Ett 

fungerande klassrum är också viktigt. Om barnen sitter på ett sätt som förebygger onödigt prat 

och arbetsmaterialet ligger nära till hands, blir det lugnare i klassrummet och alla får arbetsro 

(ibid).  

Trots att en lärare gör sitt bästa, inträffar det emellanåt att eleverna uppför sig illa. Så snart de 

första tecknen på ett dåligt uppförande uppträder kan läraren använda någon av den stödjande 

disciplinens metoder. Med denna typ av åtgärder kan läraren lätt återföra eleverna till 

ordningen genom att ge stöd åt deras självbehärskning. När läraren uppmärksammar en elev 

som är orolig kan han/hon sända vissa signaler till denna elev: försöka fånga elevens blick, 

hålla ögonkontakt en kort stund, skaka på huvudet eller ge en signal med handen. Läraren kan 

också gå fram till eleven och visa sig uppmärksam på situationen. Ibland kan det hjälpa med 

en lätt beröring av axeln på eleven. Ett bra sätt att hjälpa elever som börjar tappa intresset för 

sitt arbete är att visa intresse. Uppmuntrande kommenterar är alltid välkomna (Charles, 

1984:285). Det är också viktigt att läraren är en bra förebild och inte pratar när någon annan 

pratar. Läraren skall inte försöka prata eller skrika för att överrösta oljudet, utan istället till 

exempel ringa en klocka för att få barnens uppmärksamhet. Det är viktigt att man börjar prata 

först när man har allas uppmärksamhet (Reider, 2005:14).  

Ett barn som beter sig illa mår oftast illa, därför är det viktigt att uppmärksamma dessa barn 

när de gör något bra och positivt. Ett gott uppförande bör alltid stödjas, vilket också kan 

fungera som ett sätt att förebygga ordningsproblem (Charles, 1984:273). Om ingenting 

hjälper, och man vill använda sig av någon form av straff, bör läraren fundera på vilka 

konsekvenser straffet kan ha och om det är något positivt och långvarigt (Reider, 2005: 114).  

2.10 Tidigare studier  
Förutom att ordning och prat i skolan är ett återkommande tema i media, har det även gjorts 

många undersökningar och studier som behandlar ordningen i klassrum samt lärarens roll som 

ordningsskapare. Dessa studier är viktiga för även vår studie och förser oss med viktig 

bakgrundsinformation.   

I Lärarförbundets undersökning gällande konflikthantering och studiero (2005) framkom det 

att 14 procent av de drygt 1200 tillfrågade lärarna måste i princip under varje lektion ägna 

betydande tid åt att skapa studiero och trygghet i klassen. 29 procent ansåg att de måste ägna 

motsvarande tid åt att skapa studiero någon gång varje dag. Detta resulterar i stora förluster av 

undervisningstid som drabbar både läraren och eleverna. Dessutom blir lektionerna splittrade 

till följd av ständiga tillsägelser (Lärarförbundet, 2005). För att komma runt detta slöseri med 

tid, förespråkar bland annat Grinder (1999) och Christer Stensmo (2000:92-95) att läraren bör 

ägna mer tid åt förebyggande åtgärder för att undvika konflikter i klassen. Enligt Stensmo 
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(2000) görs detta bäst genom att läraren kommunicerar till eleverna att han/hon vet vad som 

händer och kommer att angripa det vid behov. Kommunikationen kan ske med gester, blickar 

eller helt enkelt med kroppshållning. Genom att lära eleverna att läraren har ”ögon i nacken”, 

och att han/hon inte låter något bus gå förbi utan att angripa det, går det åt mindre tid att lösa 

konflikter när de väl inträffar och det blir mer tid över till själva undervisningen.   

Undersökningar om disciplin och ordning har med jämna mellanrum väckt stort intresse hos 

svensk media. Ett exempel på sådana undersökningar utgör den internationella Programme for 

International Student Assesment, vanligen kallad för PISA-undersökningen, vilket genomförs 

var tredje år av Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). I 

resultatet från PISA 2000 undersökningen framgick det att svenska femtonåringar presterade 

signifikant bättre i matematik, problemlösning och läsning än OECD- genomsnittet. Sedan 

Skolverket hade publicerat detta resultat 2000 anklagades de dock för att de inte hade nämnt 

ett annat resultat från samma undersökning. Nämligen att Sverige hade hamnat långt ner i den 

så kallade ”disciplinligan” (Persson, et al., 2003:46).  

I en artikel i en svensk dagstidning (Brandel, 2002-02-08) gjordes det ett försök att förklara 

denna motstridighet att svenska elever visade sig ha goda kunskaper samtidigt som det var 

stökigt i klassrummen. Pedagogikprofessorn Sverker Lindblad intervjuades i artikeln, och han 

förklarade att arbetssättet i svenska klassrum har genomgått stora ändringar under de senaste 

20 åren. Det är vanligt att läraren nuförtiden har bara en kort genomgång av uppgiften och 

under resten av lektionstiden jobbar eleverna mestadels tillsammans. Detta leder oundvikligen 

till prat i klassen. Dessutom påpekade Lindblad att internationella jämförelser är ofta 

problematiska på grund av kulturella skillnader (ibid). 

Det senaste genomarbetat resultat från PISA-undersökningen är från 2003, då 15-åriga 

högstadieelever testades igen i olika matematiska ämnen, läsning samt problemlösning. I 

dessa kunskapsområden presterade svenska ungdomar igen bättre än genomsnittet bland de 30 

OECD länderna (OECD, 2004). I skolverkats sammanfattning av rapporten om PISA 2003 

står det att även klassrumsklimatet har faktiskt genomgått en marginell förbättring mellan de 

två PISA mätningarna i 2000 och 2003. I 2003 låg Sverige bara strax under eller runt 

medelvärdet i jämförelse med andra OECD-länder. Mellan 2000 och 2003 har faktorer, såsom 

störningar under lektionstid, fått däremot en större negativ inverkan på det svenska 

skolklimatet. Skolverket påpekar dock att inga OECD-länder är utan problem på detta område 

(Skolverket, 2004:19). 

För att ta reda på hur ljudnivån påverkar undervisningen har Staffan Hygge, Eva Boman och 

Ingela Enmarker (2003) undersökt ljudets påverkan på vuxnas och barns semantiska och 

episodiska minne i skolmiljön. Efter att ha genomfört en undersökning, där 

undersökningspersonerna fick höra antingen trafikljud eller irrelevant prat medan de 

genomförde olika typer av minnesuppgifter, kom Hygge et al. fram till att både trafikljud samt 

irrelevant prat är störande för våra minnessystem, oavsett ålder. De fann också att uppgifter 

som kräver läsförståelse är särskilt känsliga för prat i bakgrunden (Hygge et al., 2003). Denna 

aspekt bör tas speciell hänsyn till när man planerar skolans verksamhet. Inte minst för att 
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läsinlärning faktiskt är en av de viktigaste kunskaperna som elever tillägnar sig under de 

första skolåren. 

Kjell Granström (2006) har gjort en undersökning som har tagit reda på vilka kategorier ett 

stort antal lärare anser känneteckna en professionell lärare. De två största kategorierna 

undersökningen kom fram till var 1) personlig kompetens och 2) personliga egenskaper. I 

dessa kategorier ansåg lärarna att det var viktigt med goda ämneskunskaper och med förmåga 

att arrangera verksamheten på ett sätt som möjliggör förmedlandet av kunskaper som läraren 

besitter. Även Stensmo (2000:9) anser att ledarskapsförmåga är en av lärarens viktigaste 

kompetenser. Två andra viktiga kvalifikationer som läraren enligt honom bör besitta är 

ämneskompetens samt didaktisk kompetens. Alla dessa professionella kännetecken är 

huvudsakligen personligt burna och främst knutna till lärarens arbetsledande roll. Därmed tror 

Granström (2006:105) att de största hoten mot lärarutövandet utgörs av ifrågasättanden av 

lärarnas personliga egenskaper, attacker mot deras arbetsledande roll och provokationer som 

blir ett hot mot deras förmåga att vara flexibla och omtänksamma.  

För att ta reda på om denna föreställning stämde gjordes det en ytterligare undersökning om 

vilken typ av elevbeteenden som lärare upplever som besvärande. Sammanfattningsvis kan 

det sägas att de mest störande elevbeteenden i årskurserna 1-3 angavs vara: återkommande 

ljud, prat, störandet av kamrater, ouppmärksamhet och olydnad samt verbala skymfningar mot 

läraren (ibid). Dessa resultat visar tydligt att de beteenden som upplevs som mest störande av 

lärarna är just beteenden som utgör en attack på deras arbetsledande roll. Eftersom lärarna 

kopplar lärarrollen så intimt samman med deras egen person, innebär varje angrepp på deras 

undervisning också ett angrepp på dem själva. Detta kan i sin tur leda till att lärarnas 

reaktioner på elevbeteenden också blir mer personliga och samtidigt mindre professionella. 

Som en lösning till detta anser Granström det vara en nödvändighet att lärarna förses med ett 

yrkesspråk samt med teorier och förklaringsmodeller för hur relationer mellan lärare och 

elever bör utvecklas och hanteras. Om inte detta sker kommer eleverna, i vissa situationer, att 

utgöra ett direkt hot mot en professionell lärarroll (ibid).  

Utifrån dessa undersökningar, och artiklar, är det möjligt att se hur viktiga frågor kring 

ordning, prat och störande beteende är för klassrumsklimatet. Vidare forskning är inte bara 

viktigt utifrån forskningsperspektivet, utan framför allt för att lärare skall kunna utveckla sin 

egen undervisning och undervisningsmetoder. Det är även fullt möjligt för enskilda skolor att 

göra mycket för undervisningen på deras skola.  

Hela idén bakom forskningen om framgångsskolor, skolkultur och skolförbättring går tillbaka 

på övertygelsen om att enskilda skolor, genom sitt klimat, sin organisation och sin pedagogik, 

kan göra skillnad för eleverna. Vid sidan av den vetenskapliga ambitionen, är drivkraften för 

denna typ av skolforskning att också utveckla skolan (Bennich-Björkman, 2003:101-104). 

Med detta i åtanke gav vi oss i kast med vår undersökning. 
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3 Syfte  
Syftet med detta arbete är att ta reda på vilka metoder olika ämneslärare använder för att 

upprätta ordning och tystnad i ett klassrum när de anser att det behövs. Samtidigt vill vi ta 

reda på lärarnas synpunkter när de vill att det skall vara tyst i klassen och vilka effekter de 

anser att för mycket, respektive för lite, prat har på undervisningen i respektive ämnen.  

Vi utgår från följande frågeställningar:  

• När anser lärarna att det skall vara tyst i klassen?  

• Vilka metoder har lärarna för att styra ordningen och ljudnivån i klassen?  

• Vilka skillnader och likheter finns det i pratregler mellan olika ämnen?  

• Vad beror skillnaderna på?  

4 Metod 

4.1 Urval 
Vi undersökte dessa frågor utifrån en F-5 skola, med cirka 120 elever, som ligger i en förort i 

Stockholmsområdet. Vi valde att koncentrera oss på denna skola dels för att vi var bekanta 

med skolan sedan tidigare och hade lätt att komma i kontakt med lärarna där, samt att skolan 

inriktar sig mot yngre åldrar, vilket var den åldersgrupp vi var intresserade av.  

I skolan observerade vi två olika klasser under fem olika ämneslektioner, då sju olika lärare 

var verksamma. Båda klasserna var integrerade två-treor, med 27 elever i vardera1. Eleverna i 

klasserna var mellan 8 och 10 år gamla. Orsaken till att vi valde att följa dessa två klasser var 

att de möter flera olika lärare dagligen. Klasserna var dessutom likartade gällande klasstorlek 

och åldern på barnen, vilket gjorde dem till passande studieobjekt. För att ta reda på lärarnas 

tankar, intervjuade vi fem av de lärarna som vi hade observerat. Dessa fem lärare var kvinnor 

mellan 32 och 55 år gamla, och hade arbetat som lärare mellan 4 och 30 år. Observationerna 

och intervjuerna genomfördes under vecka 16 och vecka 17, 2007. 

Vi var bekanta med skolan sedan tidigare, men för att kunna nå en viss grad av objektivitet 

valde vi att inte observera eller intervjua de lärare eller elever som vi hade arbetat med 

tidigare.  

                                                 
 

1 I fortsättningen kommer vi att kalla klasserna med benämning 2-3:A och 2-3:B.  
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4.2 Observationer 
Observationer var en passande metod för vår undersökning, eftersom vi ville nå förståelse för 

lärares och elevernas beteende utan att påverka det. Vi valde att genomföra en form av 

deltagande observationer för att kunna studera elevernas och lärarnas naturliga beteenden i 

olika klassrumssituationer. Fördelen med denna typ av observationer är att observatören kan 

iaktta naturliga händelser i deras naturliga miljöer. Detta innebär också att observationen äger 

rum i ett sammanhang som skulle ha utspelat sig oavsett om observatören var där eller ej 

(Patel & Davidsson, 2003:96-97).  

I förhand hade vi bestämt vilka typer av situationer och fenomen som skulle ingå i vår studie 

och dessa hade vi sammanställt i ett färdigt observationsschema (se bilaga 1). Den ena av oss 

tittade på lärarens beteende och förhållningssätt, medan den andra tittade på elevernas 

interaktion med läraren och med varandra. Denna form av observationsstudier kan även kallas 

för strukturerade observationer, på grund av att det som skall observeras är i så hög grad 

bestämt i förhand (ibid). Vi observerade följande ämneslektioner: svenska, engelska, musik, 

idrott och syslöjd. Under observationstillfällen satte vi tysta på en undanskymd plats för att 

inte störa gruppens aktiviteter. Observationernas längd varierade mellan 45-90 minuter 

beroende på gällande veckoscheman och lektionstiden.  

Lärarna var informerade om att vi skulle observera deras lektioner och de hade givit sitt 

samtycke till vår närvaro. Eleverna förvarnades dock inte att vi skulle komma och observera 

dem. Varken lärare, eller elever, visste vad det var vi observerade. Även elevernas föräldrar 

hade blivit frågade om tillåtelse för att vi fick observera deras barn. I enlighet med 

forskningsetiska principer samlades det inte någon information som skulle göra att enskilda 

elever eller lärare skulle kunna identifieras i vårt material i efterhand (Vetenskapsrådet, 2000). 

Vilken lärare och klass som observerades under vilka ämneslektioner framgår närmare i tabell 

1. 

4.3 Intervjuer 
Vi intervjuade fem lärare efter att ha observerat deras lektioner2. Vi genomförde situerade 

intervjuer, eftersom det möjliggjorde att vi kunde ställa frågor även om det vi nyss hade 

observerat. I övrigt följde intervjuerna ett kvalitativt, halvstrukturerat tillvägagångssätt. Vi 

upplevde att våra öppna frågor tillät intervjupersonen berätta mer fritt och gav oss mer 

detaljrika beskrivningar (Kvale, 1997:117-122; Thomsson, 2002:63,66). Intervjupersonerna 

försågs med ett antal frågor som vi hade sammanfattat i en intervjuguide (se bilaga 2). 

Intervjuguiden var dock inte ett begränsande och styrande frågebatteri, utan användes som 

följdfrågor vid behov. Tanken med intervjuerna var, som Steinar Kvale (1997) skriver: ”ju 

spontanare intervjuproceduren är, desto större blir sannolikheten för att man erhåller spontana, 

livliga och oväntade svar” (ibid).  

                                                 
 

2 I fortsättningen kommer vi att benämna lärarna med siffror: Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3, osv. 
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Intervjutillfällen hade bestämts tillsammans med lärarna. Två lärare som vi observerade hade 

dock inte möjlighet eller lust att ställa upp för en intervju, vilket vi i det ena fallet löste genom 

att ställa några korta frågor till henne i samband med lektionen. Vi hade kontrollerat i förhand 

att intervjupersonerna inte hade någonting emot om vi spelade in deras intervjuer med en 

MP3 spelare (Vetenskapsrådet, 2000). På detta sätt hade vi möjlighet att koncentrera oss på 

att lyssna på det de hade att säga, istället för att behöva anteckna deras svar. Inspelningen 

möjliggjorde att vi fick med det som intervjupersonerna sa ordagrant. Innan inspelningen 

började informerades intervjupersonerna att ifall de ville säga någonting som de inte ville att 

skulle spelas in, då kunde vi stänga av MP3 spelaren för tillfället (Thomsson, 2002:90, 

Vetenskapsrådet, 2000).  

Varje intervju genomfördes individuellt med intervjupersonerna i skolans lokaler, i ett rum 

där vi kunde sitta ostörda. Vi gjorde två intervjuer var, och den sista intervjun genomförde vi 

tillsammans. Intervjuerna varade mellan 30 och 60 minuter. Den sista intervjun genomfördes i 

samband med observationstillfället, då vi kunde ställa frågor till läraren direkt vid 

observationen. Vilka ämneslärare som intervjuades framgår närmare i tabell 1. 

 

4.4 Materialbearbetning 
Vi var noga med att skriva rent våra observationer direkt efter observationstillfällena. Först 

därefter jämförde vi våra observationer med varandra och diskuterade eventuella skillnader 

som vi hade sett. Analysen av intervjuerna började vi med att lyssna genom intervjuerna först 

som helhet och sedan i kortare avsnitt. Sedan transkriberade vi intervjuerna för att underlätta 

senare analyser. Samtidigt skrev vi till våra egna kommentarer och förklaringar om 

intervjupersonernas eventuella gester och miner och gjorde anteckningar om sådant som vi 

spontant kom att tänka på och som fäste vår uppmärksamhet (Thomsson, 2002:147-150).  

”Att arbeta sig genom materialet på ett systematiskt sätt är en grundförutsättning för en 

djupare förståelse. /…/ Vill man nå en förståelse som inte bara är en summering av vad 

Tabell 1. Visar de observerade lärare, vilken klass och vilket ämne de undervisade vid 

observationstillfället samt vilka lärare som blev intervjuade.  

INTERVJU 
PERSON 

KLASS    LEKTIONENS ÄMNE INTERVJU 

Lärare 1 2-3B Svenska (tillsammans med lärare 2) Ja  

Lärare 2 2-3B Svenska (tillsammans med lärare 1) Ja 

Lärare 3 2-3A Svenska Ja 

Lärare 4 2-3A Idrott Ja 

Lärare 5 2-3A Engelska Nej 

Lärare 6 2-3B Musik Ja (kortfattat) 

Lärare 7 2-3B Slöjd Nej 
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intervjupersonen säger eller en reflektion av var och ens vardagskunskap så är detta en 

nödvändighet.” (ibid) 

Som Helena Thomsson (2002) beskriver ovan är bearbetning av material ett systematiskt 

arbete, men det kan anses vara även ett osystematiskt arbete. Systematisk därför att man redan 

i förhand bestämmer vilka saker som man letar efter i intervjun och osystematisk därför att 

man även tvingas att reflektera över oförutsägbart material (ibid).  

I vår analys har vi utgått ifrån en etnografisk metod. En etnografisk studie är både hel- och 

delinriktad; delarna är integrerade med varandra och med helheten. Olika fenomen undersöks 

i dess naturliga miljöer och det är händelsernas naturliga flöde som står i fokus. Den 

etnografiska forskaren använder sig av flera dataskapande och datainsamlande instrument, 

framför allt av informella och formella intervjuer samt deltagande observation. Dessa metoder 

har även vi använt som våra materialinsamlingsmetoder. En etnografisk studie börjar med 

flera frågeställningar som först i analysen korrigeras till det slutliga undersökningsproblemet. 

Istället för att sträva efter att, som undersökningsledare, inte påverka observationer och 

intervjuer har vi försökt problematisera och använda oss av denna aspekt till att tolka och 

förstå vårt resultat på ett mer nyanserat sätt (Kullberg, 2004:15). 

5 Resultat  
Ur de genomförda observationerna och intervjuerna har vi lokaliserat sju teman som beskriver 
lärarnas sätt att arbeta med ordning och pratregler i de två undersökta klasserna. Vi har 
identifierat följande huvudteman: inledning och avslutning av lektionen, klassrumsordning, 
regler, ordningsknep, lärarens beteende, prat i klassen, tillsägelser samt elevinflytande. I varje 
tema presenterar vi de mest relevanta resultaten både från observationerna och från 
intervjuerna.  

5.1 Inledning och avslutning av lektionen  
Inledning och avslutning av lektioner visade sig vara viktiga aspekter ur ordningsperspektivet. 

Hur läraren valde att påbörja lektionen var avgörande för hur eleverna uppträdde under 

resterande lektionstid. Sättet att avsluta lektionen spelade också en stor roll för hur eleverna 

betedde sig när de gick ut på rast eller till följande lektion. Därför valde vi att närmare 

undersöka på vilka sätt lärarna inledde och avslutade sina lektioner.  

I våra observationer har vi sett att det vanligaste sättet att påbörja en lektion är att ha någon 

form av samling, där lärarna hör efter hur alla mår och kontrollerar vilka barn som är 

närvarande. För att fånga elevernas uppmärksamhet använde lärarna olika metoder. Lärare 3 

och 4 signalerade att lektionen har börjat. Lärare 3 plingade i en klocka och lärare 4 

busvisslade. Lärare 6 började istället med att spela en låt och sjöng tillsammans med barnen. 

Låten inkluderade både ljud, som öppnade barnens röster, och rörelseövningar. De andra 

lärarna väntade antingen tills barnen blev tysta eller så började de prata på en gång och bad 

barnen att lyssna. En återkommande inledning på alla ämneslektionerna var att lärarna gick 

igenom lektionsplaneringen; vad de hade tänkt att eleverna skulle få arbeta med denna 
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lektion. Om den observerade lektionen var dagens första lektion, gick lärarna igenom schemat 

för hela dagen. Detta gjorde alla utom lärare nummer 6.  

Två av de observerade lektionerna hade ingen gemensam avslutning. Eleverna blev endast 

ombedda, när det var dags, att plocka undan och gå ut på rast. På de resterande fyra 

lektionerna använde sig lärarna av olika avslutningsmetoder. Lärare 1 avslutade sin 

svensklektion med en tyst stund då alla elever samlades på en samlingsmatta för en 

gemensam massage. Lärare 4 lät eleverna leka deras favoritlek, som avslutades med att alla 

hjälptes åt att plocka undan. Lärare 5 plingade med en klocka när det var dags för eleverna att 

plocka undan. Därefter skakade hon hand med eleverna och sa hejdå till alla personligen. 

Lärare 6 sjöng en ”hejdå-låt” tillsammans med eleverna och avslutade med att säga till alla: 

”Tack för idag, slut för idag”!  

I intervjuerna betonade fyra av fem lärare vikten av att ha en lugn och tydlig början på 

lektionen. Lärare 1, 2 och 3 tog även upp vikten av att ha rutiner, bland annat att man börjar 

varje dag på samma sätt. Enligt dem reagerar eleverna på en gång om man någon dag inte gör 

som de är vana vid. Lärare 2 upplevde dessutom att hennes inställning till rutiner hade ändrats 

mycket från hur hon var i början av sin lärarkarriär: 

… I början kunde jag växla mellan rutiner och strategier och tycka att det inte spelade någon 

roll. Tills jag kom på att man måste ha det så inrutat och rutinbaserat som möjligt. Eleverna 

ska veta precis hur allting ska gå till. I början tyckte jag att det var så aktsamt och tråkigt och 

sen kom jag på att det funkar ju faktiskt! (Lärare 2) 

Två lärare upplevde att de var bättre på att börja än avsluta sina lektioner:  

Jag trodde nog att jag skulle vara bättre på det här att liksom avrunda och ha en kort reflektion 

över dagen. /…/ Det tar ju tid innan barnen har kommit igång och jobbar bra. Då känns det så 

trist att avbryta dem och säga att nu ska vi samla ihop oss och reflektera. (Lärare 3) 

Lärare 1 tyckte att det var viktigt med en lugn avslutning på lektionen. Hon ville gärna gå runt 

och röra vid barnen och säga till dem personligen när de skall börja avsluta. På detta sätt 

hoppades hon en lite lugnare övergång mellan lektioner och raster och samtidigt minimera 

antalet konflikter mellan elever i situationer då alla är igång samtidigt.  

De flesta lärare ansåg det vara viktigt med en gemensam och lugn samling i början och i slutet 

av lektionerna. Hur lärare fångade elevernas uppmärksamhet i början av lektionen, och vad de 

gjorde under samlingen, varierade dock mellan lärarna. Trots att de flesta lärarna även 

betonade vikten av gemensamma lektionsavslutningar, uttryckte flera av lärarna att de gärna 

skulle vilja utveckla sina slutsamlingar. Ett flertal av lärarna diskuterade även vikten av 

rutiner under skoldagen.  

5.2 Klassrumsordning  
Hur man möblerar ett klassrum och placerar barnens arbetsplatser upptäckte vi ha en stor 

påverkan på ordningen i klassrummet. Barngruppens storlek och det undervisade ämnet kunde 

också ha betydelse för arbetsron och ljudnivån. 
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Skolans lokaler låg i två byggnader som rymmer ordinarie klassrum. Syslöjdsalen samt 

idrottshallen var däremot avskilt placerade på utkanten av skolgården. 

Bilderna nedan visar hur de observerade klassrummen såg ut.  

 

Figur 1. Klassrummet där lärare 1 och klass 2-3:B arbetar. Bilden visar var barnen sitter och var 

läraren vanligtvis står. 

Lärare 1 hade möjlighet att dela in klassen i små grupper då två små grupprum låg precis 

bredvid klassrummet. Under observationen märkte vi att ljudnivån sjönk när barnen blev 

uppdelade i de tre olika rummen. Lärare 1 och 2 arbetade tillsammans under denna lektion 

vilket möjliggjorde att de kunde gå runt i de olika rummen och se till att barnen arbetade. 

 

Figur 2. Klassrummet där lärare 3 och klass 2-3:A arbetar. Bilden visar var barnen sitter och var 

läraren vanligtvis står. 
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Lärare 3 hade delat sin barngrupp i två olika åldrar: tvåorna satt vid två bord och treorna vid 

ett bord. I intervjun berättade läraren dessutom hur hon har upplevt att en klassrumsplanering 

kan skapa lugn bland eleverna:  

Bestämda platser, det är någonting som är viktigt. Och då ska inte flickorna vara som 

lugnande valium mellan pojkarna. Men det är klart om barnen blir störda av varandra, kan de 

inte sitta bredvid varandra. Och sen att de här platserna inte är för livet förstås, utan att barnen 

kan få en chans att sitta bredvid en kompis någon gång. Det underlättar ju också för barnen 

om man delar på dem, så de inte stör varandra. (Lärare 3) 

Vi observerade att en del av barnen hade sina byrålådor i ett annat klassrum vilket gjorde att 

de var tvungna att hämta en del av sina saker där. Då barnen gjorde detta steg också ljudnivån. 

Engelsklektionen med lärare 5 hölls i samma klassrum och barnen satt på sina platser. 

Musiklektionen hölls i idrottssalen. Lärare 6 hade i förväg möblerat i salen och 27 stolar låg i 

en halv cirkel. Barnen satt på bestämda platser varannan flicka, varannan pojke. I den korta 

intervjun med lärare 6 framgick det att hon upplever att barnen blir lugnare och uppför sig 

bättre om sittplaceringen är varannan flicka, varannan pojke. Hon ville även att alla barn 

kunde se henne hela tiden, samtidigt som hon kunde få ögonkontakt med alla. Därför valde 

hon ha eleverna sittandes i en halvcirkel.  

 

 Figur 3. Bilden visar idrottssalen där skolans musiklektioner hölls.  

Skolan hade ett klassrum som var avsett för syslöjdlektionerna. Eftersom barnen var 

uppdelade i en halv grupp fick de plats vid ett stort bord. Av de observerade lektionerna var 

denna lektion den enda då läraren satt vid bordet tillsammans med barnen. Därmed hade 

läraren möjlighet att samtala tillsammans med eleverna och vara uppmärksam på deras 

beteende. Barnen fick sitta där de ville och byta sittplatser under lektionen.  
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Figur 4. Skolans syslöjdsal. Klass 2-3:B är delat i halvklass.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att klassrumsmöbleringen var organiserad av lärarna 

och barnen hade bestämda platser. Dock tillät syslöjdläraren, lärare 7, barnen att sitta där de 

själva ville. Flera av de intervjuade lärarna såg förutbestämda platser som ett sätt att lättare 

upprätthålla ordning.  

5.3 Regler 
Regler har en viktig funktion att upprätthålla ordning och arbetsro i skolan. Enligt läroplanen 

(1994) bör reglerna bestämmas gemensamt i klassen och genomsyra allt arbete i skolan. 

Bland annat från dessa synpunkter ansåg vi det vara viktigt att undersöka vilka regler olika 

lärare hade och i vilken grad dessa regler följdes i klassen.  

Den regel, som mest fångade vår uppmärksamhet under observationerna var klassrumsregeln 

om hur ordet fördelades bland eleverna. Hos alla, utom lärare 4 och 7, förväntades eleverna 

räcka upp handen om de ville säga någonting. Lärare 1, 2 och 5 var dock inte helt 

konsekventa med denna regel. Under deras lektioner fick vissa barn svara utan att de hade 

räckt upp handen, samtidigt som några andra väntade med handen uppe på deras tur att få 

säga sitt. Hos lärare 3 och 5 fick eleverna däremot prata i regel i den ordning som de räckte 

upp handen.  

I intervjuerna blev lärarna tillfrågade vilka regler de själva ansåg sig ha i klassen. De 

viktigaste, som även lärarna lyfte upp, var regler om handuppräckning och turtagning.  

Det som brukar löna sig från början är att bestämma att en pratar i taget och begära ordet. Det 

gjorde vi första dagarna. Eftersom det är en stor klass måste man hålla den regeln. Den är 

liksom inte förhandlingsbar. /…/ Jag brukar ibland säga till barnen att vill ni att jag ska lyssna 

på er så måste ni lyssna på mig också. (Lärare 3)  

Lärare 2 erkände att hon inte alltid är konsekvent med att hålla alla sina regler. Som exempel 

beskrev hon en klassrumssituation då alla elever hade varit engagerade och det hade pågått en 

livlig diskussion kring lektionens ämne. Då hade hon tillåtit eleverna att prata utan att de 

behövde räcka upp handen, så länge det inte blev för skrikit i klassen. När vi ställde frågan om 
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hon trodde att eleverna lägger märke till att de ibland måste räcka upp handen medan de 

ibland får säga rakt ut, fick vi följande svar:  

Ja, jag tror att de blir lite förvillade av det när det inte är klart. Men sen är jag ju också väldigt 

konsekvent med att om jag tycker att nu är det situation då det inte funkar att prata rätt ut, då 

låtsas jag inte höra den som svarar rätt ut. Det är också liksom att uppmärksamma det här 

positiva, den som gör rätt. /.../ Ibland kan de ju säga: ”det sa ju jag redan”! Men då säger jag 

att det hörde jag inte. Jag hörde bara den som räckte upp handen. (Lärare 2) 

Vi frågade också om det var lärarna som hade bestämt reglerna eller om eleverna hade fått 

vara med och påverka dem. Lärare 1 och 3 svarade att de använder skolans allmänna regler 

även i klassrummet.  

Vi utgår från värdegrunden som är liksom grunden för regelverket i skolan. Det som jag 

tycker om bäst är att man har regler som är så enkla och allmänna så att de gäller generellt och 

inte bara i ett visst sammanhang. /…/ Att de inte är några regler som sitter uppsatta, utan det 

är värdegrunden som gäller. (Lärare 3) 

Lärare 2 och 4 upplevde däremot att de hade varit styrande och bestämt över klassens regler 

själva.  

Jag har nog varit ganska bestämd över reglerna. Alltså, jag tycker inte om regler. Regler för 

att det ska vara regler gillar jag inte. Utan regler ska vara till för att, det ska vara en funktion 

med dem. Så att så få regler som möjligt. Men alla ska hålla de regler som finns! (Lärare 4) 

Som exempel på regler som lärare 4 håller hårt på, och som är väldigt specifika för hennes 

lektioner, är att när hon busvisslar då skall alla vara tysta och lyssna på henne och att alla 

måste duscha efter idrottslektionen.  

De flesta lärare delade åsikten om att regler är viktiga för ett fungerande klassrum. Däremot 

visade de sig ha skiftande åsikter om i vilken grad reglerna måste följas, vems regler som 

skall gälla och hur man som lärare skall förhålla sig till reglerna i allmänhet. För att undersöka 

hur lärarna verkställer reglerna, och hur de åstadkommer ordning i klassen, var det intressant 

för oss att observera vilka ordningsknep olika lärare använder sig av.  

5.4 Ordningsknep  
Lärare kan använda sig av många olika metoder för att upprätthålla ordning. En del lärare 

utgår från genomtänkta modeller medan andra utvecklar sina egna metoder baserade på deras 

erfarenheter av barn och hur de själva är som lärare. Under våra observationer 

uppmärksammade vi flera olika ”ordningsknep” som lärarna använde sig av. 

Lärare 3 berättade att hon använde sig av några ordningsknep i förebuggande syfte som till 

exempel rutiner och klassrumsmöbleringen.  

Min grundtanke är på något sätt att barnen ska få så mycket rutiner som möjligt. Så att det ska 

vara väldigt enkelt och tydligt för barnen när det ska vara tyst och när man kan småprata. Sen 

kan man underlätta för barnen genom att ge tydliga instruktioner. (Lärare 3) 

Vidare berättade lärare 3 om en ringklocka som de använder när ljudnivån blir för hög:  
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Pinglan i klassrummet fungerar så att barnen också ska kunna gå och plinga i den. Så den är 

inte bara för vuxna, utan också för barnen. Jag kan ju ibland använda den för att få lite 

uppmärksamhet. Jag tycker att den är ganska bra. (Lärare 3) 

Lärare 2 berättade om ”tysta-tecknet”, som är en metod hon ibland använder för att upprätta 

tystnad med. Hon beskrev detta på följande sätt:  

Och sen hade jag tysta- tecken i början också. Istället för att skrika och gapa, för det går inte 

liksom. Då gjorde jag tecken (visar victory tecknet) och när de såg att jag gjorde det tecknet, 

då skulle de göra det själva och då tittade alla hit och då började alla märka det och då fattade 

alla och så. Så det gick rätt så bra. (Lärare 2) 

Under observationerna såg vi ytterligare en metod som lärare 5 använde sig av. När det blev 

stökigt eller ljudnivån steg, skrek hon ”Frys!” Alla barn stannade till och blev tysta. Beroende 

på hur bra barnen reagerade på kommandot fick de en efter en fortsätta med sitt arbete.  

Vi observerade även några metoder hur lärarna kunde kontrollera i vilken ordning eleverna 

fick hjälp i klassen. Lärare 5 och 2 hade en regel att eleverna skulle lägga handen på hennes 

axel när de ville ha hjälp om hon för tillfället var upptagen med någon annan. På detta sätt 

glömde läraren inte bort eleven utan hjälpte denna när hon hade pratat färdigt. Lärare 3 

använde sig av en hjälplista på tavlan, som eleverna kunde skriva upp sig på om de behövde 

hjälp. På detta sätt blev alla hjälpta i rättvis ordning. Lärare 7 var däremot mer flexibel och 

tillät flera olika sätt hur eleverna kunde be om hjälp. På hennes lektion såg vi att en del elever 

gick direkt fram till läraren för att få hjälp, några räckte upp handen och vissa bara ropade 

efter henne. Vi kunde inte upptäcka någon tydlig regel om hur läraren ville att eleverna skulle 

fråga om hjälp.  

Enligt idrottsläraren, lärare 4, är idrott ett livligt ämne där barnen inte skall behöva vara tysta 

hela tiden. Hon berättade hur hon gör om ljudnivån blir alldeles för hög eller när hon vill få 

barnens uppmärksamhet:  

Jag är ju bra på att busvissla så det sitter liksom. Jag använder aldrig pipan. Ungarna tycker att 

den här signalen är för hemsk när jag visslar så jag behöver oftast inte vissla mer än en gång. 

Då blir det rätt så tyst. (Lärare 4) 

Lärare 4 upplevde dessutom att barnen blir lugnare efter idrott och därför skulle det mest 

önskvärda vara att ha idrott mitt på dagen som ett avbrott från andra lektioner. Dock är detta 

inte möjligt, eftersom idrottsläraren har flera klasser att undervisa. Alla de intervjuade lärarna 

höll även med om att barnen är lugnare efter idrotten och att de har lättare att koncentrera sig. 

Under lärare 1:s lektion kunde vi faktiskt observera hur barnen fick använda sig av en så 

kallad rörelselåda. Denna gick ut på att när barnen själva kände sig trötta eller okoncentrerade 

fick de välja en fysisk aktivitet under 10 minuter. Detta kunde till exempel vara att hoppa 

hopprep eller bolla med en kompis. Likaså berättade musikläraren, lärare 6, att hon försöker 

växla mellan snabba låtar, rörelseövningar och långsammare låtar då barnen får sitta på sina 

platser. Hon tyckte att det på detta sätt var lättare att få barnen koncentrerade under hela 

lektionen.  
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När vi frågade de intervjuade lärarna om de brukar vara strängare i början av året för att skapa 

bättre ordning fick vi varierande svar. Lärare 2 och 4 berättade att de är strängare under 

terminens början:  

Jag vill få in vissa regler som jag tycker att alla ska följa. Så jag är nog lite strängare i början, 

mer bestämd i alla fall. Sen kan man våga släppa lite grann ju mer de känner mig och så. 

(Lärare 4) 

Däremot hade lärare 3 en motsatt syn på saken:  

Nej nej, inte alls. Jag tror på att man ska vara tydlig med vem man är, inte så att man tar på sig 

nån… nej. Man ska visa upp jättetydligt: här står jag och jag… Nu har jag inte sagt det så ofta 

men första terminen så sa jag väldigt ofta till barnen: Jag är jätteschyst mot den som är schyst 

mot mig. Så är det. (Lärare 3) 

När lärare 1 blev tillfrågad om hennes ordningsmetoder tog hon även upp hur bra det är att ha 

möjlighet till handledning. Speciellt vid tillfällen när ens egna metoder inte längre fungerar 

och man inte vet vad man skall göra. Hon tyckte att arbetskamraterna kan vara till stor hjälp 

när man kan växla mellan olika erfarenheter. Hon avslutade sin intervju med att säga hur 

viktigt det är att ha tillgång till olika metoder för att skapa ordning. 

Vårt resultat visar att lärare kan använda sig av flera olika metoder för att förebygga 

ordningsproblem och upprätthålla den ordning som läraren i klassrummet har åstadkommit. 

Rutiner och olika regler är de mest förekommande svaren i intervjuerna. Några lärare har 

också skapat egna metoder för att upprätthålla ordning i klassrummet.  

5.5 Lärarens beteende  
Hur läraren beter sig i klassen har en stor påverkan på hur eleverna agerar och förhåller sig till 

läraren. Med lärarens beteende menar vi allt från hur han/hon står, pratar, rör sig i 

klassrummet och bemöter eleverna. Eftersom allt detta påverkar stämningen och relationerna i 

klassrummet, valde vi att undersöka lite närmare hur olika lärare betedde sig och vilken effekt 

beteendet hade på barnen.   

Baserat på våra observationer, gällande lärarnas prat och hur de rörde sig i klassrummet, 

kunde vi identifiera några egenskaper som lärarna hade för att osynligt styra sina elever. 

Lärare 3 och 7 pratade väldigt lugnt med barnen. De använde sina röster på ett sätt som 

avspeglade en tanke om att ”allt ordnar sig”, vilket även fick eleverna att lugna ner sig i vissa 

situationer. Lärare 2, 3, 4 och 5 hörde vi även prata lite skämtsamt med eleverna. De kunde 

skratta tillsammans både åt roliga saker och misstag som både lärare och elever råkade göra.   

Andra saker i lärarnas beteende, som fäste vår uppmärksamhet, var hur de bemötte den eleven 

de pratade med. Det vanligaste var att läraren försökte nå ögonkontakt med den de pratade till. 

En annan metod som lärare 1, 3, 4 och 6 använde sig av, var att de berörde eleven som de 

pratade med. Om det handlade om en tillsägelse sänkte läraren sig oftast till elevens höjd och 

höll eleven på axlarna eller på huvudet. Om det däremot handlade om att läraren skulle hjälpa 

eleven, ställde sig läraren antingen bakom eleven och la armen runt hans/hennes axlar medan 
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de pratade eller så satte sig läraren bredvid eleven och pratade tyst med denne så att ingen 

annan kunde höra vad de sa.   

Under vissa lektioner fäste vi speciell uppmärksamhet på lärarens sätt att leda lektionen. 

Lärare 4, 5 och 6 var mycket uppmuntrande i sitt sätt att lära ut saker. Dessutom försökte de 

hela tiden få alla barn att vara med i allt de gjorde. Idrotts- och musikläraren (lärare 4 och 6) 

visade med hela kroppen hur de ville att eleverna skulle göra. Eftersom lärarna gjorde stora 

rörelser och rörde sig väldigt fritt i klassen, torde även eleverna släppa loss i olika 

rörelseövningar.   

I intervjun berättade alla lärare att om de är tvungna att tillrättavisa en, som inte beter sig som 

man skall, tar de ofta tag i eleven för att öka kraften på det de har att säga.  

Oftast brukar det vara så att man går och säger till de barnen som är mer oroliga. Då är det 

ofta med kropp också, så att man lägger armen runt dem eller man går ganska nära och viskar 

till dem. (Lärare 3) 

Lärare 2 pratade även om hur hon försöker iaktta sin egen röst när hon tilltalar elever: 

Rösten tror jag, har jag mer funderat på den senaste tiden. Hur man gör med rösten, den kan 

vara lugn och så. Eller lugn och ibland kan den vara teater. Liksom spännande: nu ska jag 

berätta det här! Eller omväxling. Jag kan viska eller säga entusiastiskt: Nu ska jag berätta! Då 

håller man dem alerta, istället för att ha samma malande eller tjatande hela tiden. (Lärare 2)  

Lärare 2 diskuterade vidare hur viktigt hon anser det vara att försöka hålla sig själv lugn vad 

som än händer: 

Att vara lugn själv. Det märker man dem dagarna då man inte är det, så påverkar man gruppen 

jätte mycket. (Lärare 2) 

Lärare 2 och 3 berättade också om sin metod att försöka ge elever mycket beröm istället för 

att skälla på dem. På så sätt fokuserar man på det positiva istället för på det negativa. 

Dessutom pratade de om hur viktigt det är att ha bra relationer till sina elever och att kunna 

skämta med dem utan att någon tar illa upp.  

Jag tror för att få barnen glada och positiva så är det ju lättare om den vuxna också visar att 

man tycker att det är kul att möta dem. Det tror jag är jätteviktigt! Jag tycker det är kul att 

man kan driva lite med dem, inte så att man behöver spexa, men man kan väl liksom skoja för 

att visa att även vi vuxna har det roligt tillsammans. (Lärare 3) 

Det finns mycket i lärarens beteende som påverkar hela klassen. Det kan handla om allt ifrån 

lärarens röst till lärarens sätt att bemöta elever i olika situationer. Den största skillnaden 

mellan lärarna fann vi dock i hur medvetna de var om sin egen inverkan i olika situationer.  

5.6 Prat i klassen  
Prat finns alltid med som en naturlig del i ett klassrumsarbete. Det finns dock skillnader i vem 

som är tillåten att prata och när samt vem som pratar trots reglerna. Vi ansåg det vara 

intressant att titta närmare på hur pratkulturen skilde sig mellan de olika ämnesklasserna och 

hur lärarna hanterade pratsituationerna i sina klassrum.  
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I våra observationer försökte vi särskilja vem som pratade i klassen, när och vem pratet var 

riktat till. Under ämneslektionerna i svenska, engelska och syslöjd, småpratade eleverna med 

sina närmaste bordskompisar. Endast under lärare 1, 2 och 7:s lektioner steg pratnivån lite, då 

vissa elever pratade till elever som satt längre borta eller när några barn började tjafsa om en 

sak som hade hänt på rasten. Det som fick ljudnivån i klassrummet att stiga ytterligare var att 

vissa barn, som inte pratade, förde oljud på annat sätt. De knackade antingen med pennan, 

hostade, nynnade eller sjöng en melodi eller bläddrade i sina böcker.  

Vi upptäckte även en skillnad i flickors och pojkars prat. Trots att både flickor och pojkar 

pratade under lektionerna, såg vi en skillnad i hur de pratade. Pojkarna var oftast mer 

högljudda och reste sig för att gå och säga någonting till en kompis längre borta, medan 

flickorna att oftare kvar på sina platser och pratade med dem som satt närmast. Motsvarande 

skillnad upptäckte vi under idrottslektionen då det var mest pojkarna som skrek och busade 

med varandra och flickorna gjorde sina övningar och pratade tyst med andra flickor.  

Under lektionen med lärare 5 satt eleverna lugnt och tyst under genomgången av veckodagar 

och månader på engelska. Läraren såg till att ingen fick prata samtidigt som hon eller någon 

annan. Om någon råkade säga någonting samtidigt som en annan, då blev de omedelbart 

uppmuntrade till att istället räcka upp handen. Under slöjdlektionen med lärare 7 var det 

däremot enbart barnens röster som hördes. Alla satt runt ett och samma bord och pratade med 

varandra medan de sydde. Oftast pratade läraren väldigt tyst och bara individuellt med ett 

barn i taget; hon riktade sällan sitt prat till hela klassen. Under musiklektionen med lärare 6 

sjöng barnen nästan hela tiden och därmed fanns det inte tid för prat i övrigt. Däremot när 

eleverna förväntades vara med i olika rytmiska rörelselekar, kunde vi igen se att pojkarna 

busade med varandra och började skrika istället för att följa leken. Samtidigt satt flickorna 

tysta och stilla medan de tittade på pojkarnas brottning.  

Lärarnas prat varierade under lektionens gång, från att vara riktat mot hela klassen till 

individuella samtal med bara några elever. Gemensamt för alla lärare, i undersökningen, var 

att de stod längst fram i klassrummet när de föreläste eller kommunicerade med hela klassen. 

Under denna tid förutsatte lärarna att eleverna skulle sitta tysta. Lärare 6 blev kvar under hela 

lektionen i framdelen av rummet dels på grund av att hennes keybord stod där och dels på 

grund av att eleverna var placerade runtom henne. Under de teoretiska ämneslektionerna, när 

eleverna skulle arbeta självständigt, gick lärare 1, 2, 3 och 5 istället runt bland eleverna och 

pratade tyst med dem som behövde hjälp.  

När barnen ville berätta någonting för hela klassen gav lärare 1, 3 och 5 ordet till dem som 

räckte upp handen. Barnen fick berätta fritt om sina erfarenheter och oftast ställde läraren 

även några följdfrågor till eleven. Däremot var det alltid läraren som bestämde hur länge 

barnen fick prata. 

En sak som vi fäste speciell uppmärksamhet vid var att när läraren gick ut ur klassrummet 

steg pratnivån i klassrummet. Detta observerade vi både hos lärare 1, 2, 3 och 6. Det var 

tydligt att när läraren gick ut, då började barnen på en gång prata med andra som satt längre 

bort och skrika från den ena sidan av rummet till den andra. Likaså när läraren kom tillbaka 
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återgick ljudnivån tillbaka till det tidigare. Motsvarande ökning i pratnivån upptäckte vi även 

när läraren lämnade ett bord och gick till ett annat inom samma klassrum.  

I intervjuerna fick vi veta att fyra av fem lärare tyckte att det var acceptabelt om eleverna 

under lektionstiden pratade tyst och lugnt om det de håller på med. Denna uppfattning 

poängterades tydligast av idrottsläraren: 

Jag tycker att idrott är ett sånt livligt ämne där barnen inte ska behöva vara tysta. /…/ Som 

regel så får de härja, så att säga. Härja av sig hos mig. (Lärare 4) 

Däremot till frågan, om lärarna trodde att eleverna vet skillnaden när det är tillåtet för dem att 

prata och när det inte är det, svarade endast lärare 1 och lärare 3 att de tror att eleverna känner 

till skillnaden. Två lärare som hade olika synpunkter gav oss följande svar:  

Vi har gått genom alla de reglerna. Sen är det ju inte alla som klarar av dem. Men de vet om 

att de finns och vad som gäller. (Lärare 1)  

Jag tror inte de vet skillnaden. Det kan även bero på att jag tål olika mycket från en dag till en 

annan. Om jag är huvudvärkig, känslig eller uppstressad och det har varit mycket just då. Då 

tolererar jag inte sådana saker som jag en annan dag hade klarat av. (Lärare 2) 

Lärare 3 hade tydligt klart för sig under vilka lektioner som det var och inte var tillåtet för 

eleverna att prata. Dessa regler försökte hon även få elever att förstå. Läraren ansåg att under 

vissa lektioner är det minst lika viktigt att barnen pratar än att de ibland är tysta. 

Till exempel när de temaarbetar, då passar det jättebra att sitta och småprata med varandra. 

Det uppmanar vi barnen också att göra, till exempel när de arbetar med datorer. Då är det 

perfekt att prata med varandra och be varandra om hjälp. Samma gäller med bildövningar, när 

de sitter, ritar och målar. Då är det ofta väldigt trevligt sorl eller småprat. (Lärare 3) 

Samtidigt betonade hon vikten av att kunna vara flexibel i sina krav på tystnad. Hon menade 

att det finns tillfällen då man måste tillåta prat under lektionerna även om det vanligtvis skulle 

vara förbjudet:   

Men jag räknar inte med att på en måndag efter ett lov man kan få hela 100 procent i tystnad. 

Jag vet att det blir det här surret när de har varit ifrån varann. Och då vet man att det finns ett 

behov för det. (Lärare 3)  

Som framgår av dessa resultat delar alla lärare uppfattningen om att det inte skall vara helt 

tyst i klassen. Däremot visar de sig tåla prat i olika mängder. Alla var dessutom inte lika 

tydliga i att framhäva skillnader när de vill att det skall vara tyst och när eleverna får prata. 

Vissa stunder kunde prat mitt i lektionen leda till en tillsägelse, medan i andra situationer 

kunde pratet vara tillåtet.  

5.7 Tillsägelser  
I förra avsnittet presenterade vi hur pratet i de observerade klassrummen kunde se ut. Som en 

fortsättning till detta observerade vi också hur på vilket sätt läraren tilltalade de elever som 

pratade eller inte följde de angivna reglerna samt hur eleverna reagerade på lärarens 
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tillsägelser. Det visade sig vara olika beroende på det undervisade ämnet, läraren och 

elevgruppen.  

Lärare 3 höll ordningen i klassen genom att plinga sin klocka och hyscha klassen vilket hon 

behövde göra några gånger under hela lektionen. De gångerna läraren tilltalade enskilda 

elever var det oftast pojkar och de äldre barnen i klassen. Dessa barn satt också närmast 

läraren. Som en extra ordningsåtgärd blev en pojke flyttad till en annan plats i klassen, 

eftersom han inte lyssnade när en annan elev hade ordet. Platsbyte skedde dock så smidigt att 

ingen annan märkte detta. Under tiden då barnen skrev i sina händelseböcker steg ljudnivån 

något och lärare 3 sade till barnen på följande sätt: ”Ni kommer att få prata jättemycket med 

varandra efter lektionen så jobba nu!”; ”Om man inte skriver i händelseboken i skolan får man 

ta den hem och skriva klart där!”. Läraren använde både uppmuntran och ”hot” för att kunna 

få ordning i klassen. Ett hot att ommöblera klassrummet fungerade också då en pojke pratade 

och läraren sade till honom: ”Hur går det att sitta där? Om det blir för jobbigt att sitta där kan 

vi byta platser.” I slutet av lektionen när flera barn var klara med sitt häfte påminde läraren 

dem att ge arbetsro till de andra: ”Ni som skrivit klart får inte störa de andra! Det är viktigt att 

de också får bli klara!”. I denna klass lyssnade barnen på läraren och det blev tyst och ordning 

i klassrummet då läraren sade till.  

När vi senare under intervjun ställde frågan om hur lärare 3 säger till de elever som tappar 

fokusen och stör de andra barnen, fick vi följande svar:  

 Det kan ju vara så att om någon stör de andra riktigt mycket, så säger man ibland bara att: 

”Nu räcker det, nu går du ut!”. Och då behöver man inte heller skrika. Det är liksom ingenting 

att diskutera om, ingenting att höja rösten åt. Sen ibland kan det bli så att man riktigt tappar 

tålamodet och då kan böckerna hoppa (visar och slår näven i bordet). Men då vet barnen 

också att det inte är riktat personligen mot varje barn. Och de barn som inte har pratat, de vet 

att det är inte dem jag menar. (Lärare 3) 

Lärare 3 är en klasslärare för 2-3:A och hon tyckte att det finns skillnad mellan om man har 

haft en klass från början eller om man möter eleverna först i tvåan eller trean. 

Sen är det ju så att om jag hade haft en klass från ettan, då lovar jag dig att jag inte skulle ha 

något problem alls att få tyst. Så att det är ett helt annat perspektiv att ha en klass ettan, tvåan, 

trean. Det räcker nästan att man tittar på dem eller säger namnet. (Lärare 3) 

Lärare 1, som också är en klasslärare för lika många elever, hade större problem med att få 

tyst på barnen och lyssna på läraren. Då barnen var i helgrupp var det konstant prat i klassen. 

Hon sade eller hyschade ofta till barnen men trots lärarens tillsägelser fortsatt barnen att prata. 

Många av eleverna sade emot läraren och först efter en stund lydde de. Vi observerade samma 

sak också när lärare 2 var med dessa barn.  

Lärare 1 berättade om hur vuxna i hennes klass brukar säga till barn som stör:  

De barn som stör bara ibland, säger vi oftast till lite tyst eller går åt sidan, vi säger inte 

framför andra. Men är det någonting som kan vara kränkande eller känsligt, då säger man inte 

det framför de andra. Det beror på lite vad det handlar om för något. /… / Vi kontaktar 

föräldrarna ganska ofta. Det är till exempel när man kränker ett annat barn. Är det några som 
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bråkar ute och tjafsar, då ringer vi också. Är det små saker som alltid händer då pratar vi med 

barnen. (Lärare 1) 

När det blir allmänt bullrigt i klassen brukade lärare 2 säga till hela klassen istället för att 

nämna några barns namn. Om inte något barn följde reglerna sade hon: ”Nu (barnets namn), 

tänk på att du inte skall göra det här.” 

Idrottsläraren (lärare 4) upplevde att idrottslektionerna är så livliga att barnen inte behöver 

vara tysta. När hon behövde barnens uppmärksamhet eller ville få det tystare i idrottshallen, 

busvisslade hon. Oftast fungerade detta. Därmed såg vi inte många tillfällen under vår 

observation då läraren var tvungen att säga till eleverna. De få gånger hon gjorde det 

upprepade hon instruktionerna om aktiviteten när några barn inte hade lyssnat på henne 

tillräckligt noga. När lärare 4 sade till lydde barnen henne. Under intervjun frågade vi henne 

hur, vad och när hon säger till de elever som stör lektionen och vi fick följande svar:  

Jo, självklart så talar jag ju om att de måste följa reglerna. Och är det så att det överskrids med 

hästlängder så är det ju föräldrakontakt. /… / Jag brukar säga till direkt när det händer. För 

senare hinner jag aldrig, det kommer ju alltid en ny klass. Så alla andra hör det ju. Då ser de ju 

att det händer något och att gympan blir minimerad då. Och det gillar de ju inte! De gillar ju 

att ha sin gympa. Så det är också en lärorik grej för dem att de ser att det tar tid från gympan 

om någon missköter sig. Det drabbar alla. (Lärare 4) 

När vi observerade lärare 5, då hon undervisade engelska för klass 2-3:A, var barnen lugna. 

Denna lektion var direkt efter idrottslektionen. När några barn började prata utan att de hade 

räckt upp handen, sade läraren till dessa barn. Efter detta räckte barnen upp handen varje gång 

de ville säga något. Lärare 5 sade till enskilda elever, inte till hela gruppen. I början av 

lektionen vägrade en pojke att sätta sig på sin plats trots att lärare 5 sade till honom flera 

gånger. Till slut tog läraren honom ur klassrummet och han fick stanna utanför resten av 

lektionen.  

Lärare 6 som är skolans musiklärare, var en av de observerade lärarna som använde beröring i 

samband med tillsägelsen. När hon tyckte att något av barnen störde lektionen, gick hon oftast 

fram till det barnet och tog tag i eleven och ställde sig på huk för att fånga upp eleven. Oftast 

lugnade eleven ner sig och började koncentrera sig på musiklektionen. Dock behövdes inte 

detta många gånger då barnen lyssnade på läraren och var uppmärksamma under 

lektionstiden. Den enda gången läraren sade till hela klassen var då  barnen som hade kommit 

för sent störde de andra:  

Om man kommer en kvart för sent så får man sköta sig! Det känns som om jag är en polis 

som får säga till vissa hela tiden. Det är sista gången jag säger till, nästa gång får man gå till 

klassrummet och jag ringer era föräldrar. De får komma och sitta med er nästa gång. Ni 

förstör för de andra. (Lärare 6) 

Hotet om ett samtal till föräldrarna fick barnen att lugna ner sig.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de vanligaste sätten att säga och hyscha till de barn 

som stör lektionen är att göra det vid sidan om. Om ämnet däremot är känsligt eller på något 

sätt kränkande diskuterar läraren det först senare och i enrum med det enskilda barnet. 

Beröring som ett lugnande medel användes av flera av lärarna. När en tillsägelse inte var 
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tillräcklig för att lugna ner eleven, tog en lärare barnet ur klassrummet och flera av lärarna 

kunde kontakta föräldrarna. Olika typer av hot fungerade också i flera av fallen.  

6 Analys  
I vårt resultat har vi funnit att lärarnas sätt att förhålla sig till ordning, disciplin och prat i 

klassen varierar avsevärt. Det är viktigt att se dessa resultat utifrån flera perspektiv och göra 

ett försök att förstå vad de olika synsätten kan bero på.  

Lärarna själva lyfte fram betydelsen av rutiner och lugna stunder både i början och i slutet av 

lektionerna. Motsvarande metoder att upprätta ordning i klassen har enligt Landahl 

(2006a:68) använts redan i början av 1900-talet. Alla utom en lärare i vår studie lade dock 

mer krafter på att skapa gemensamma samlingar i början av lektionen än att göra det i slutet. 

Tidsbrist är förmodligen förklaringen till varför en gemensam reflektion i slutet av varje 

lektion uteblir. Tidsbrist i läraryrket styrks även av undersökningen som Lärarförbundet 

(2005) presenterade, då en betydande del av lärarnas tid går åt till att få ordning i klassen.  

Lärarna har en möjlighet att styra ordningen, och indirekt pratet, i ett klassrum genom att 

variera inredningen eller barnens sittplatser (Denscombe, 1985:104). Lärarna i vår 

undersökning hade dock olika uppfattningar om hur man bör låta barnen sitta i klassrummet. 

En klasslärare ansåg det vara fel att placera flickor mellan pojkar, medan musikläraren ansåg 

att barnen uppför sig bättre om sittplaceringen är varannan flicka respektive varannan pojke. 

Den enda läraren, som tillät barnen sitta på självbestämda platser, var syslöjdläraren. 

Samtidigt kunde vi dock uppmärksamma att eleverna pratade mer med varandra på 

syslöjdlektionen, än på de andra lektionerna, som också hölls i en klassrumsmiljö.  

Ämneslärarna i musik och syslöjd använde skollokaler som låg avskilt från de centrala 

skollokalerna som till exempel lärarrummet, skolans expedition och de klassrummen som är 

avsedda för teoretiska ämnen. Enligt Gerhard Arfwedson (1989) kan detta leda till diskrepans 

i lärarnas handlingsmönster. I vår studie fann vi att både musik- och syslöjdläraren använde 

sig av en sittplatsorganisering som skilde sig från de övriga lärarnas. Dessutom pratade 

barnen mer på dessa lektioner än de andra. Detta leder oss till frågan om det verkligen är så att 

vissa ämneslokaler måste isoleras från resten av klasserna på grund av bullret som de orsakar, 

eller om det tvärtom blir bullrigt, i till exempel slöjdsalen, eftersom den ligger så avlägset?  

Enligt Denscombe (1985:102) är betydelsen av lärarens ögonkontakt, kroppshållning och 

placering i klassrummet viktiga aspekter utifrån lärarens auktoritetsperspektiv. I vår studie 

uppmärksammade vi bland annat att syslöjdläraren satt tillsammans med barnen vid deras 

arbetsbord; medan lärarna i teoretiska ämnen stod framför klassen eller gick runt bland 

eleverna. Enligt Denscombe (1985) kan dessa beteenden ses som tecken på att lärarna, i olika 

grad, vågar släppa kontrollen genom att lämna sin plats framför klassen.  

Nästan alla lärare i vår intervju var överens om att det är viktigt med gemensamma pratregler 

i klassen och att alla räcker upp handen när de vill säga någonting. Alla lärare var dock inte 

konsekventa med regeln. Konsekventa rutiner anses av bland annat Charles (1984) vara en av 

de viktigaste förutsättningarna för att en regel skall fungera. En annan viktig aspekt med 
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skolans regler är att läraren arbetar fram reglerna, tillsammans med eleverna. Detta är även ett 

krav som ställs i läroplanen (1994). Enligt lärarnas svar i intervjuerna var det dock inte vanligt 

att eleverna fick vara med och utarbeta reglerna. Genom detta uppstår det en risk att eleverna 

ignorerar reglerna om de inte är väl förankrade hos dem (Thornberg, 2006:24). Denscombe 

(1985) kallar motsvarande sätt att styra elever, med hjälp av regler skapade av läraren, som 

dominerande strategier. Även han vidhåller att bättre ordning kan nås om eleverna får delta i 

beslutstagandet och att reglerna diskuteras tillsammans.  

Som med reglerna, är även konsekventa rutiner betydelsefulla vid tillåtande av prat under 

lektionstid, det vill säga när eleverna får, respektive inte får, prata. Enligt Denscombe 

(1985:99) är rutiner ett effektivt sätt att frambringa ordning i skolans vardag. Om lärare och 

elever kommer överens om rutiner tillsammans, är det möjligt att skapa en struktur som både 

lärare och elever kan följa utan större ansträngning. Trots att fyra av de fem intervjuade lärare 

ansåg det vara godtagbart för eleverna att prata tyst så länge diskussionen rörde pågående 

skolarbete, ställde bland annat lärare 2 olika krav på eleverna beroende på hur hon själv 

mådde. Det är inte förvånande att hon upplevde att hennes elever ifrågasatte pratreglerna samt 

hade svårigheter med att veta vilka regler som rådde. 

Ett sätt att komma runt ständiga tillsägelser är att se över lärarnas sätt att skapa och 

upprätthålla ordningen i klassen. I vår studie har vi sett några olika metoder på hur lärare gör 

för att återfå ordning i klassen. Vanliga metoder var bland annat att använda olika signaler, 

såsom en klocka eller en busvissling, hålla barnen igång hela tiden så att det inte uppstår 

”tomma stunder” eller att använda sin röst till att styra eleverna. Metoderna är förvånansvärt 

lika de som Florin & Johansson (1993) samt Landahl (2006a) beskriver om skolan på 1800-

talet. Dessutom beskriver Reider (2005) och Charles (1984) liknande metoder i sina 

metodböcker. Denscombe (1985:98) däremot delar in motsvarande metoder under olika 

klassrumskontrollsstrategier: dominerande, ledande- samt kooperativa strategier. I enlighet 

med vår studie kan vi konstatera att dagens metoder för disciplinens upprätthållande är 

slående lika de som användes i de svenska skolorna redan på 1800-talet.  

Vårt resultat visar att de vanligaste tillsägelseformerna, när en elev har stört undervisningen, 

är att lärare säger till antingen framför hela klassen eller individuellt. I sådana situationer är 

det viktigt för läraren att ta hänsyn till elevernas integritet och inte säga någonting kränkande 

framför andra (Lpo, 1994). Som Gunnel Colnerud och Kjell Granström (2006) skriver: 

lärarens arbete är en konstant balansgång. Man måste ta hänsyn både till individen och till 

hela gruppen. Resultatet som vi fick fram visar att en vanlig bestraffningsform var att hota 

med eller ringa till föräldrarna. Även den förbjudna bestraffningsformen, den kollektiva 

bestraffningen, förekom i viss form i skolan (Erdis, 2003). Bland annat idrottsläraren 

berättade att de oskyldiga kan ibland bli bestraffade för någon annans dåliga uppförande, 

eftersom tillrättavisandet upptar idrottslektionens tid. Liknande situationer uppstår när alla 

elever tvingas byta sittplatser efter endast en elev har betett sig illa. Många lärare använde sig 

dessutom av en metod att beröra eleven som de pratade med. Detta kan skapa en känsla av 

närhet och trygghet, men även här måste man som lärare tänka på att inte alla vill bli berörda 

och att vissa kan uppfatta överdriven närhet som obehagligt. 
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Ett av syftena med vår undersökning var att utröna huruvida undervisningsämnet har 

betydelse för hur tystnad upprätthålls i klassrummen. Bland annat Holmstrand och Edman 

(1961) har föreslagit en uppdelning i pratiga och tysta lektioner baserat på ämnenas art. I vår 

studie kan vi konstatera att vi har inte bara upptäckt en skillnad mellan ämnena, såsom 

Holmstrand och Edman (1961) föreslår, utan vi har även upptäckt skillnader inom olika 

aktiviteter inom ett och samma ämne. Till exempel under en svensklektion kunde vi observera 

att läraren, beroende på vad eleverna arbetade med, antingen krävde tystnad eller tillät prat.  

Därmed kan vi säga att det vanliga i nutida skolor är att göra en uppdelning i pratigt och tyst 

arbete efter arbetets art. 

Holmstrand och Edman (1961) diskuterade vikten av att barnen bör få möjlighet att avreagera 

sina naturliga behov av rörelse och pratsamhet under vissa lektioner i skolan. Detta tankesätt, 

att barnen är lugnare sedan de har fått röra på sig, kunde vi upptäcka även i vår undersökning. 

Förutom att olika lärare pratade om detta, användes det dessutom en så kallad rörelselåda i en 

av klasserna. Dessutom kunde vi observera en tydlig skillnad mellan lektionen före och den 

efter idrotten. Lektionen efter idrotten var lugnare och barnen pratade mindre med varandra.  

Baserat på Hygge, Boman och Enmarkers (2003) undersökning, om ljudets påverkan på 

vuxnas och barns semantiska och episodiska minne, kan man konstatera att ett tyst klassrum 

kan i vissa situationer vara viktigt för både lärare och elevers koncentration samt för 

arbetseffektiviteten. I enlighet med Holmstrand och Edman (1961) betonade dock en av 

lärarna i vår undersökning hur viktigt det är att låta barnen prata i klassen under vissa 

ämneslektioner. Det är viktigt att ge eleverna en möjlighet att hjälpa och stödja varandra i 

olika uppgifter. 

7 Diskussion  
Syftet med detta arbete var att ta reda på vilka metoder olika ämneslärare använder för att 

upprätta tystnad i ett klassrum. Samtidigt ville vi ta reda på lärarnas synpunkter när de vill att 

det skall vara tyst i klassen och vilka effekter de anser att för mycket, respektive för lite, prat 

har på undervisningen i respektive ämnen.  

Vi upplever att vi utifrån våra frågeställningar har fått en god inblick hur lärarna på olika sätt 

förverkligar läroplanens mål gällande lärandemiljön och elevsamverkan. Dessutom anser vi 

att vi har fått fram en bred variation av olika metoder som lärarna använder sig av för att 

skapa och upprätthålla en god miljö för utveckling och lärande (Lpo, 1994). Med hjälp av de 

metoder och åsikter, som vi har fått fram i studien, känner vi oss tryggare och mer förberedda 

att bemöta olika elever och situationer i vår blivande yrkesroll som lärare.   

När man läser litteratur och tidningsartiklar från olika tidsperioder, kan man se att lärare har 

upplevt disciplin- och auktoritetsproblem genom alla tider. Man bör dock ta hänsyn till att 

upplevelser om auktoritet, samt auktoritetsproblem, alltid är subjektiva och inte direkt 

jämförbara. Det som har kännetecknat lärarens auktoritet, både nu och förr, är inte en speciell 

lärarroll som man automatiskt får som en representant av lärarkåren. Lärarens auktoritet 

kännetecknas istället av deras personliga egenskaper, vilka för sin del är oberoende av 
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rådande lagar och regler. Det som dock skiljer nutida skoldisciplin från gårdagens, är lärarens 

befogenheter och maktmedel. Förr i tiden hade läraren möjlighet att bland annat ge betyg i 

ordning och uppförande samt bestraffa elever (Landahl, 2006a:129-136).  

Enligt undersökningen, som Granström (2006) har gjort, kopplar lärarna sina yrkesroller 

intimt samman med den egna personligheten. Vilket resulterar i att ett angrepp mot deras 

undervisning också blir ett angrepp mot dem själva. Det är förvånansvärt att denna känsla inte 

har försvunnit, trots att lärarna nuförtiden i större utsträckning kan luta sig tillbaka på sina 

arbetslag. Lärarens auktoritet anses inte längre vara lärarens ensak, och direkt kopplad till 

läraren som person, utan auktoritet knyts istället till det temaarbete som arbetslagen och 

skolans kollegium utgör. Samtidigt har denna ökade kollegialitet bland lärare medfört att det 

numera är accepterat att be andra kollegor om hjälp (Landahl, 2006a: 136). Möjligheten att be 

kollegor om hjälp kom även fram i vår undersökning, och upplevdes som någonting positivt 

av en av våra intervjupersoner. Utifrån detta tankesätt bör det vara enklare för lärare att 

bemöta en elevgrupp nuförtiden, när man vet att man har andra lärares stöd. Dock så verkar 

inte alla lärare uppleva det. Speciellt olika ämneslärare kan ofta känna sig ensamma och sakna 

stöd från skolans ordinarie lärare. Frågan är hur man enklast skulle kunna inkludera 

ämneslärarna i den rådande skolkoden, som bland annat diskuteras av Arfwedson (1989). 

Vi har fått en uppfattning om att olika pratregler, och hur ordet tilldelas i klassen, ofta är 

tydligt för läraren, men det är inte alltid tydligt för eleverna. Att läraren inte har varit 

konsekvent och tydlig med pratreglerna kan vi faktiskt se som en möjlig orsak till att det 

förekommer störande prat i klassrummen. Balansen mellan tystnad och prat i klassen beror 

mycket på undervisningsinnehållet samt på lärarens egna förhållningssätt. Till exempel en av 

de intervjuade lärarna upplevde att hennes humör kunde påverka hennes förhållningssätt mot 

eleverna. Eftersom eleverna dessutom möter flera olika lärare under samma skoldag blir det 

svårt för dem att hålla reda på olika lärares regler. Därmed kan man ifrågasätta om den 

rådande metoden, att skapa pratregler baserat på ämnenas art, är så bra och tydlig?  

I våra observationer uppmärksammade vi att både flickor och pojkar pratade lika mycket, fast 

på olika sätt. Flickorna pratade för det mesta med dem som satt närmast, medan pojkarna 

flyttade sig runt i klassen och pratade med andra som satt längre borta. Dessutom var pojkarna 

mer högljudda på idrottslektionen, vilket även bekräftades av idrottsläraren. Vi undrar vad 

denna skillnad orsakas av? Kan det vara så att pojkarna tillåts vara mer utagerande och därför 

ingriper lärarna inte pojkarnas sätt att prata lika ofta?  Eller trotsar pojkarna bara läraren? 

Detta är en fråga som vi inte har funnit ett svar på under vår undersökning.  

Utifrån litteraturer och vårt resultat har vi kunnat presentera olika metoder hur lärarna skapar 

och upprätthåller ordning i klassrummet. Det visade sig att dessa metoder är väldigt lika de 

metoder som användes i den svenska skolan redan på 1800-talet. Det intressanta är varför de 

gamla metoderna fortvarande existerar i de svenska skolorna. Kan det möjligen vara så att 

dagens pedagogik har återgått närmare till 1800-talets växelundervisning? Om så är fallet, vi 

undrar om det är möjligt att se även de senare tidens upplevda pratökning i skolorna som ett 

tecken på detta?  
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Baserat på studiens resultat anser vi att fysisk aktivitet är en effektiv metod för att upprätthålla 

barnens koncentrationsförmåga. Även i läroplanen ställs det krav på daglig fysisk aktivitet:  

Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen. (Lpo, 1994) 

Därför anser vi att det är bra att varva den vanliga undervisningen med korta pauser, så att 

barnen får möjlighet att röra på sig och utagera sitt rörelsebehov.  

Vi var intresserade att ta reda på både skillnader och likheter i ordnings- och pratregler mellan 

olika ämnen. Utifrån våra observationer och intervjuer har vi kunnat presentera flera 

skillnader mellan lärarnas sätt att arbeta. Likheter har däremot varit svårare att upptäcka. Det 

som var gemensamt för alla lärare, i vår undersökning, var att de förutsatte tystnad när de 

kommunicerade med hela klassen. Dessutom tillrättavisade lärarna eleverna på samma sätt, 

genom att påpeka elevens dåliga uppförande på en gång. Gemensamt för de teoretiska 

ämneslektionerna var att eleverna förutsattes räcka upp handen om de ville få ordet. I de 

praktisktestetiska ämnena var det däremot tillåtet för eleverna att prata fritt. Vi gick ut med en 

förväntning att kunna finna fler likheter och skillnader mellan olika ämnen, men istället 

noterade vi att de största skillnaderna berodde på läraren karaktär och inte på ämnet.  

I vårt arbete har vi kunnat konstatera att alla lärare är olika. De påverkas av sina erfarenheter, 

personlighet, temperament, inställning till arbetet samt av rådande klassförhållanden. Därmed 

måste lärarna hitta ett sätt att organisera och leda verksamheten i klassrummet på ett sätt som 

passar dem bäst, utan att glömma ta hänsyn till sina elever. Enligt Stensmo (2000:236-239) 

finns det fem generella faktorer som man måste reflektera över när man vill utforma eller 

utveckla sin ledarförmåga i klassrummet: 1) det karakteristiska hos en själv, 2) det 

karakteristiska hos eleverna, 3) interaktionen mellan lärare och elever, 4) skola och samhälles 

inverkan på skolan och 5) förväntat utfall av den valda ledarstilen samt av de valda 

strategierna. Dessa punkter anser även vi vara viktiga för varje lärare att reflektera över, och 

inte bara när de möter en ny klass utan kontinuerligt under hela terminen.   

7.1 Metoddiskussion 
I vår undersökning har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer och 

observationer. Vi utgick från en förhoppning om att vi skulle hitta några skillnader i 

pratkulturen mellan olika ämnen.  

I klassrumsobservationerna valde vi att använda oss av ett observationsschema. Motsvarande 

strukturerade observationer gör att man lätt lägger märke till de aspekter som i förhand har 

bestämts som relevanta för studien, men samtidigt riskerar man att missa annan relevant 

information. En strukturerad observation ger dock undersökningen ökad reliabilitet och 

validitet. Man kan vara säker på att man har tittat på för studien relevanta saker och inte bara 

letat efter en bekräftelse för sin hypotes; dessutom är undersökningen lätt att göra om av vem 

som helst. Vi är däremot medvetna om att vår närvaro på lektionerna har kunnat påverka 

händelserna i klassrummet och även lärarens förhållningssätt. Detta bör man ta hänsyn till vid 

tolkande av resultatet.  
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I intervjuerna använde vi oss av en MP3 spelare, vilket kan ha påverkat utkomsten av våra 

intervjuer. Nackdelarna med en bandspelare är att den kan ta upp både intervjuarens och den 

intervjuades fokus från själva intervjun och hindra den intervjuade från att svara fritt, vilket 

kan utgöra ett hot mot intervjuns reliabilitet. Fördelarna med en bandspelare är däremot att 

intervjuaren kan koncentrera sig på att ställa frågor och lyssna. Dessutom kunde vi vara säkra 

på att få med korrekta och direkta citat i studien, eftersom vi hade möjlighet att lyssna igenom 

intervjun flera gånger.  

Tyvärr hade vi svårt att få fler ämneslärare att ställa upp på en intervju, eftersom de är 

tvungna att åka mellan olika skolor. Därmed hade de väldigt begränsat med tid och nästan 

inga längre pauser under dagen då det hade varit möjligt att intervjua dem. 

7.2 Vidare forskning 
Vårt underlag i denna studie är väldigt litet på grund av tidsbrist. Därför bör man vara 

försiktig med att dra alltför generella slutsatser. Vårt syfte med undersökningen har dock inte 

varit att visa hur ordning i skolan bör upprätthållas utan att visa hur det kan se ut.  

Som ett förslag till framtida forskning anser vi att det skulle vara intressant att utöka studien 

till flera skolor, intervjua fler ämneslärare och kanske även ta med elevernas perspektiv 

genom att intervjua några elever. Vi hade dessutom gärna velat intervjua några äldre lärare, 

som har arbetat inom skolan under flera årtionden, och som hade kunnat berätta hur barnen 

och prat i skolan enligt deras uppfattning har förändrats under åren. Även detta kan utgöra ett 

intressant ämne för framtida forskning.  

Vi betraktar ordning och prat i klassen som intressanta och viktiga områden för vidare 

forskning. 
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9 Bilaga 1 
Observationsschema                                  

Lektion:    

Dag:   

Lärare/andra vuxna:  

Klass (närvarande): 

  

Lärare  

• Inledning och avslutning av lektion 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

• Klassrumsklimat  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

• Regler  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

• Kroppsspråk  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 39

 

• Lärarens beteende 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

• Antal tillsägelser under lektionen. Vem av vuxna är den som säger till? Vad och hur 

säger läraren till? (hela klassen, en enskild elev osv.) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

• Läraren/vuxna styr eller elevmedverkan 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Elev/elever 

• Början och slutet på lektionen 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

• Klassrumsklimat  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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• Följer regler eller inte? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

• Prat: VEM pratar? NÄR pratar man? HUR pratar man? VAD pratar man om? MED 

VEM pratar man? Röstläge. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

• Vilka lyssnar barnen på? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

• Reaktion på lärarens tillsägelser 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

• Gruppbeteende med/utan lärare i klassrummet 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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10 Bilaga 2 
Intervjuguide:  

 

� Hur länge har du arbetet som lärare?  

– Vilka åldrar undervisar du?  

– I vilka ämnen undervisar du?  

– Hur många elever undervisar du?  

� Med vilka medel försöker du skapa/upprätthålla ordning i klassen?  
 

� Hur börjar/avslutar du dina lektioner? Har du någon tanke med detta? 
 

� Hur ser du på relationen mellan prat och tystnad i klassen?  

– När skall det vara tyst och när skall eleverna få prata? 

– Vet eleverna skillnaden?  

� Hur gör du för att få det tyst i klassen? 

– Har du några ”knep” för det? 

� Har ni kommit överens om reglerna tillsammans i klassen eller har du bestämt dem?  

– Hur säger du till om någon inte följer regler?  

– Brukar du höja din röst om någon gjort något fel? 

– Säger du till eleven enskilt eller framför hela klassen?  

� Hur tror du att lärarens närvaro påverkar klassklimatet?  

– Hur är/arbetar eleverna när läraren inte är i klassrummet?  

� Ser du några skillnader mellan elevernas uppträdande på de olika klasser/skolor som du 
arbetar på? (slöjd och musiklärare) 
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