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Sammanfattning 

Att etablera och upprätthålla ordning i klassrummet är en komplex uppgift för lärare, särskilt för 

oerfarna lärare som ännu inte har etablerat egna framgångsrika metoder. Syftet med denna studie är att 

analysera hur lärare och elever konstruerar lokal ordning och agenda, genom empiriska observationer 

av daglig klassrumsinteraktion. En genomgång av tidigare forskning visar att klassrumsordning kan 

studeras från olika perspektiv, inklusive historiska, moraliska, kulturella och konstruktivistiska 

perspektiv. Denna studie utgår från ett etnometodologiskt perspektiv och teoretiska begrepp som 

direktiv, tillsägelser, sanktionering, mitigering, uppgradering, intersubjektivitet och ansvarsskyldighet 

utgör verktyg för analys av interaktionen.  

Observationerna dokumenterades genom videoinspelningar och fältanteckningar under lektioner i två 

mellanstadieklasser från två åtskilda skolor. Datamaterialet består huvudsakligen av transkriberad 

interaktion från 735 minuters lektionstid. Interaktionerna har analyserats med samtalsanalys och vissa 

inslag av etnografiska metoder. Resultaten visar att både lärare och elever kan observeras konstruera 

ordning genom att adressera oönskat eller störande beteende. Lärare använder många olika strategier 

för att ge direktiv eller korrigera elever, medan eleverna verkar imitera vissa av dessa strategier när de 

saktionerar sina kamrater. Lärare tenderar att mitigera sina tillsägelser på olika sätt, medan elever 

interagerar på ett mer omitigerat sätt gentemot varandra. De flesta korrigeringar handlade om 

oönskade ljud eller prat, med det fanns även andra exempel, bland annat ouppmärksamhet (enligt 

lärare) och handlingar som ansågs vara fusk (enligt elever). Lärare använde även förebyggande 

strategier för att undvika potentiella problem innan de uppstod. När elever utmanade den rådande 

maktstrukturen kunde det leda till uppgraderade tillsägelser från lärarens sida, eller till 

agendakonflikter som inte alltid hade en självklar lösning. 

Denna studie ger empiriska exempel på strategier som implementerats av lärare och elever vid lokal 

konstruktion av ordning och agenda, vilket kan vara både till praktisk hjälp för verksamma lärare och 

en vetenskaplig utgångspunkt för vidare studier på området. 

 

Nyckelord: Pedagogik, observationer, etnometodologi, samtalsanalys, klassrumsordning, skolagenda, 

elevbeteende, tillsägelser.  
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Abstract 

In an orderly manner: A conversation analysis into how teachers and students 

construct daily order and agenda in the classroom.  

Establishing and maintaining classroom order among students is a complex task for any teacher, 

especially for inexperienced teachers who have not yet established their own successful methods. The 

aim of this study is to analyse how teachers and students construct local order and agenda through 

empirical observations of everyday classroom interaction. A review of previous research reveals that 

classroom order can be studied from different perspectives including historical, moral, cultural and 

constructionist perspectives. This study uses an ethnomethodological perspective and theoretical terms 

such as directives, reproaches, sanctions, mitigations, upgrades, intersubjectivity and accountability as 

tools for analysis of interaction. 

Observations were documented through video recordings and field notes during lessons in two middle 

school classrooms, from two different schools. The data consists mainly of transcribed interaction 

from 735 minutes of lesson time. Data has been analysed using Conversations Analysis conventions as 

well as some aspects of ethnographic methods. Results show that both teachers and students can be 

observed to construct order by addressing unwanted or disruptive behaviour. Teachers use many 

different strategies to direct or reproach students, while students appear to mimic some of these when 

sanctioning their peers. Teachers tend to mitigate their reproaches in various ways, while peers interact 

in a more unmitigated manner. The main cause for reproach was unwanted noises or talking, along 

with a variety of other examples such as inattention (addressed by teachers) or cheating (addressed by 

peers). Teachers also used preventative strategies in anticipation of potential problems. When students 

attempt to challenge the teacher’s position of power, it can lead to upgraded reproaches or to agenda 

conflicts which sometimes have no simple solution. 

This study provides examples of strategies implemented by teachers and students when constructing 

order and agenda, offering a source of empirical data for practicing educators and a foundation for 

further research. 

 

Keywords: Pedagogy, observations, ethnomethodology, conversation analysis, classroom order, 

classroom agenda, disruptive behaviour, reproaches.  
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1. Inledning: Klassrumsordning på personlig nivå 

Denna masteruppsats handlar om ordning och agenda i klassrummet, som kontinuerligt konstrueras av 

de lärare och elever som interagerar i skolmiljön. Jag ska snart återkomma till vad jag menar med 

ordning och med agenda, men vill första landa i en ögonblicksbild av hur jag upplevde min första tid 

som lärare i grundskolan. I musiksalen väcktes mitt intresse för frågorna som blivit centrala i min 

masteruppsats: 

Det är vårtermin år 2015. Mitt i klassrummet står jag, som ny musiklärare, och tänker mig ett lektions-

innehåll kring taktarter eller Mozart eller gitarrackord. Precis som jag lärt mig på lärarprogrammet så 

har jag tydliga konkretiserade mål i åtanke för varje lektionstillfälle, men jag stöter på vissa bekymmer 

när min plan ska möta verkligheten i klassen. 

I hörnet sitter en elev som har ledsnat på att lyssna och börjar peta på kamraten bredvid istället. 

Kamraten ifråga blir irriterad. I ett annat hörn har någon smusslat fram sina Pokémonkort som eleven 

bredvid intresserat lutar sig över. Några platser bort viskar en elev till en annan om vad som hände på 

rasten. Tre elever räcker upp handen – en vill berätta om sin farmors saxofon, en undrar vad vi gjorde 

förra lektionen när hen var sjuk och en tredje vill berätta att hen åkte till Norrköping i helgen. En 

fjärde elev har inte räckt upp handen utan berättar sina liknande inslag närhelst hen känner för det. Två 

elever är placerade långt ifrån varandra men lyckas ändå ha en konversation tvärs över klassrummet. 

Några undrar vad vi ska göra idag, vilket jag snart ska berätta, så fort jag får en syl i vädret. Några 

undrar vad vi ska göra efter att jag redan har berättat det. 

Kort sagt – det finns många parallella agendor på gång i klassrummet och jag ställs inför problemet att 

hantera detta. Dagligen. Visst finns det elever som med glädje och tålamod accepterar min planering 

och mina mål, men tyvärr kan jag i grundskolan inte bara köra på med de deltagare som vill (annat var 

det när jag jobbade i förskolan…), hur skulle det då gå för de övriga eleverna?  

Med tiden har jag på något vis listat ut hur jag ska göra. Jag har byggt relationer med eleverna, skapat 

strukturer och fått en känsla för hur grupper och enskilda individer hanteras på olika sätt. Lektionerna 

är inte längre lika ”kaotiska” som när jag var alldeles ny (det var tre läsår sedan nu), men jag stöter 

fortfarande på situationer där jag inte är nöjd med arbetsklimatet eller resultatet av lektionen. Jag har 

fortfarande mycket kvar att lära – och jag har fortfarande svårt att sätta ord på vad jag egentligen 

gjorde för att det skulle bli bättre. 

Hur tar vi reda på vad vi gör? 

Råd till lärare via Lärarnas tidning poängterar ”att strukturera ett lugnt klassrumsklimat handlar om 

yrkesskicklighet som kommer med erfarenhet” (Arevik, 2014), vilket kan kännas föga trösterikt för 

den nyblivne läraren som har bekymmer att lösa. Ann Pihlgren, som är den lärare och forskare som 
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intervjuats för tidningsartikeln, fortsätter: ”Arbetsron avgörs ständigt av en stor mängd mikrohändelser 

som läraren måste fatta beslut om på några sekunder” (Arevik, 2014). Jag tror personligen att den 

erfarenhet eller tysta kunskap som krävs inte behöver vara odefinierad och otydlig, om vi istället 

studerar den närmare och sätter ord på den. 

Interaktion är detaljerad och full av oskrivna regler som människor lär sig att följa mer eller mindre 

medvetet allt eftersom de växer upp och upplever olika situationer. Vi lär oss hur man gör när man 

hälsar på varandra, turas om i ett samtal, svarar på frågor och så vidare. Det stämmer säkert att man 

som lärare samlar på sig en oskriven ”erfarenhet” av lärarkompetens som är ganska svår att beskriva 

för en utomstående, men jag tror personligen att det är möjligt. Jag skulle likna det vid att forska i 

språk eller musik. Låt mig utveckla denna jämförelse. 

När små barn lär sig sitt modersmål, så gör de det genom att härma ord och strukturer och har så 

småningom en fungerande kunskap om hur språket används för att kommunicera. De använder 

språkets grammatik intuitivt, inte genom att lära sig de grammatiska reglerna först, de får snarare en 

känsla för vad som fungerar. På samma sätt kan man lära sig att sjunga med i sånger eller improvisera 

egna melodier utan att ha någon aning om vilka musikteoretiska regler som påverkar att melodier låter 

”rätt” eller fel. Människor kan delta i språk och musik utan att vara medvetna om reglerna som de 

följer, men forskaren som vill lära sig hur språk eller musik fungerar måste studera och beskriva de 

grammatiska reglerna eller de musikteoretiska strukturerna. Den praktiska utövaren kan även bli mer 

medveten om sitt språkbruk eller musicerande genom att ta del av denna teoretiska kunskap. 

På detta sätt vill jag studera de oskrivna reglerna för lärare i klassrummet. Vissa lärare kan hålla 

ordning och lyckas ganska bra även utan uttalad medvetenhet om hur de egentligen gör. Som forskare 

vill jag titta närmare på vad som sker och förklara hur kommunikationen i klassrummet fungerar. Vad 

gör läraren för att hålla ordning? Hur förebygger hen oordnade situationer och hur hanteras störande 

moment som uppstår? Att besvara dessa frågor i detalj är att teoretisera lärarnas tysta kunskap kring 

klassrumsordning, på samma sätt som lingvister och musikvetare teoretiserat den tysta kunskapen 

kring språk och musik. 

Förhoppningar 

Efter tre års studier (på halvtid) av olika kurser inom masterprogrammet i pedagogik, har jag nu haft 

möjlighet att fördjupa mig i ett års egna undersökningar kring klassrumsordning. Min förhoppning var 

att lära mig mer kring de myriader av interaktioner som sker i klassrummet och som man i det dagliga 

arbetet som lärare inte har en chans att djupanalysera. Jag hoppas att mina slutsatser kan leda både till 

praktisk hjälp för andra lärare och till vidare studier på området. 

Uppsala, våren 2018 
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2. Bakgrund: Klassrumsordning på nationell nivå 

Hög ljudnivå, svårt att få arbetsro, elever som stör varandra eller ständigt avbryter lärarens under-

visning; dessa är några bekymmer som kan uppstå vad gäller klassrumsordning. Enligt Arbets-

miljöverket (2006), Skolverket (2016) och flera andra undersökningar ser verkligheten ut just så i 

vissa svenska klassrum. 29 procent av elever tillfrågade i årskurs fem bedömer att under minst hälften 

av all lektionstid är ljudnivån så hög att man inte kan prata normalt. Det är svårt att få arbetsro minst 

halva tiden, tycker en lika stor andel (Arbetsmiljöverket, 2006, s. 29). Bland lärare i grund- och 

gymnasieskola har även 43 procent uppgett att de ägnar betydande lektionstid åt att skapa trygghet och 

studiero (Preisz & Fjelkner, 2005). Bekymmer med arbetsmiljö verkar öka ju äldre eleverna blir och är 

som vanligast på högstadiet och i gymnasiet (Skolinspektionen, 2015, s. 6).  

Resultaten i PISA-undersökningarna från 2003 och ett årtionde framåt är oförändrade vad gäller 

studiero: Sverige ligger sämre än OECD som helhet (Skolverket, 2013, s. 82). Skolinspektionen 

kommenterar dessa resultat på följande sätt: 

Det handlar bland annat om elever som stör lektionerna, att elever inte lyssnar på vad läraren 

säger, att det är stökigt och mycket prat och att det tar lång tid innan läraren kan starta lektionen på 

grund av att eleverna inte är tysta. Bilden stämmer väl med såväl Skolinspektionens egna resultat 

som andra nationella undersökningar (Skolinspektionen, 2015, s. 6).  

Vi ser alltså i flera oberoende undersökningar tecken på att svenska klassrum i genomsnitt har 

utrymme för förbättring vad gäller klassrumsstruktur. Samtidigt verkar det finnas stor variation mellan 

olika skolor, både vad gäller resultat och måluppfyllelse (Östh, Andersson & Malmberg, 2013, s. 407; 

Utbildningsdepartementet, 2017, s. 9) och vad gäller arbetsro. I en del klassrum är ordning ett icke-

problem, andra har stora bekymmer med arbetsklimat och det är både hälsa och kunskapsutveckling 

hos eleverna som blir lidande.  

Sambandet mellan arbetsro och studieresultat beskrivs av John Hattie, som uppmätt att ”satsningar på 

uppförande i klassrummet/studiero (0.80) ger enligt metaanalyserna mycket goda resultat på 

studieprestationerna” (citerat ur Håkansson, 2011, s. 22; överensstämmer med Hattie, 2009, s. 74, 

297). Även ”minskning av störande beteenden” (Håkansson, 2011, s. 23) har en måttlig positiv 

påverkan i Hatties mätningar (Hattie, 2009, s.103-104). Om en minskning leder till positiv 

kunskapsutveckling, kan vi samtidigt hävda att en ökning av störande beteenden inte bara leder till en 

otrevlig arbetsmiljö, utan även till en negativ kunskapsutveckling för eleverna. 

Lärare och elever har dock delade åsikter vad gäller nuläget i klassrummen och lärare bedömer inte 

situationen riktigt lika allvarligt som eleverna gör (Skolverket, 2016, s. 44-46). Även Skolinspektionen 

ser samma skillnader i sina enkäter: 
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Intressant att notera är att såväl Skolinspektionens skolenkät som Skolverkets undersökning visar 

att lärarna i större utsträckning än eleverna upplever att det finns arbetsro på lektionerna och att det 

är en trevlig och positiv stämning. Men det är ändå så många som nära var tredje grundskolelärare 

som anser att en stor del av undervisningstiden upptas av att hålla ordning i klassrummet. 

(Skolinspektionen, 2014, s. 23) 

Uppenbarligen tolkar elever och lärare sin arbetssituation på något åtskilda sätt, eller känner press att 

svara på ett visst sätt i rollen som lärare respektive elev. I föreliggande studie lägger jag huvudfokus 

på vad som faktiskt sker i enskilda interaktioner, inte på deltagarnas syn på allmänläget. 

Arbetsro förbättras med lärarens erfarenhet, menade Ann Pihlgren (Arevik, 2014), och statistik 

bekräftar även att det är de lärare som jobbat längst som är mest nöjda med klassens arbetsro 

(Skolverket, 2016, s. 46). Men hur går det för eleverna under tiden den nyblivne läraren samlar denna 

erfarenhet? Jag ifrågasätter antagandet att lärare måste lämnas helt ensamma i processen att utveckla 

strategier som fungerar i klassrumspraktiken. Vi bör kunna erbjuda kunskap baserad på forskning och 

beprövad erfarenhet som kan underlätta denna process. Det kan ju till och med vara så att de lärare 

som aldrig utvecklar rätt metoder på egen hand är just de som väljer att lämna yrket? Många som 

lämnar läraryrket anger ”arbetsmiljö” eller ”stress” som en huvudsaklig orsak
1
, enligt en rapport från 

Lärarnas Riksförbund (2002, s. 5). Med tanke på lärarbristen på arbetsmarknaden, är detta ännu en 

anledning att satsa på forskning som främjar förbättrad arbetsmiljö och mindre stress för lärare.  

I skrivande stund, mars 2018, har utbildningsutskottet bjudit in till ”Öppen utfrågning om trygghet och 

studiero i skolan” med inbjudna talare från Skolverket, Utbildningsdepartementet, forskare från olika 

universitet och rektorer från skolor som ses som goda exempel (Sveriges Riksdag, 2018-03-08). Själva 

förekomsten av detta tema tycks bekräfta min uppfattning att studiero och ordning är en komplex fråga 

som kräver diskussion, forskning och uppmärksamhet i nuvarande svensk skoldebatt.  

Med det ovanstående vill jag inte ha sagt att Sveriges skolor är i generell kris eller att ordning och 

disciplin måste ökas överallt, för det är inte nödvändigtvis sant. Siffrorna indikerar dock att det finns 

en betydande andel skolor/klasser/lärare/elever som upplever bekymmer med struktur, ordning eller 

arbetsmiljö. För deras skull är forskningsområdet i föreliggande studie viktigt. Att studera klassrums-

ordning tycks relevant både för lärarkårens och för elevernas skull.  

                                                      
1
 Om man även inkluderar ekonomiska skäl, så är dessa de tre vanligaste anledningarna till att lämna läraryrket. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Denna studie tar sin utgångspunkt i ett etnometodologiskt perspektiv för att studera ordning och 

agenda i klassrummet. Vad som är ”god ordning” är inte en objektiv och universal sanning, utan jag 

ser på både ordning och agenda som något situerat, lokalt och gemensamt konstruerat av deltagare 

genom interaktion. Detta förklaras närmare i kapitel 5, ”Teoretiskt perspektiv”.  

Med ordning menar jag den ordning som görs relevant i interaktion mellan lärare och elever. Den 

ordning som behandlas kan vara av olika slag; social ordning, institutionell ordning, moralisk ordning 

eller fysisk ordning. Åtskillnaden mellan dessa begrepp behandlas i teorikapitlet. Med agenda menar 

jag planer för vad som ska ske och vilket innehåll som ska behandlas i klassrummet under lektionstid. 

Lärarens agenda kan hamna i konflikt med elevernas agenda, vilket observerats i forskning av bland 

andra Mary Phillips Manke (Manke, 1997). Jag diskuterar hennes forskning och min egen teoretiska 

syn på begreppet i nästkommande två kapitel. 

Syftet med föreliggande studie är att analysera hur lärare och elever konstruerar ordning och agenda, 

genom empiriska studier av vardaglig klassrumsinteraktion på mellanstadiet. En central fråga blir att 

studera vad lärare och elever gör för att etablera, upprätthålla, förhandla och återetablera ordning 

respektive agenda. Detta syfte undersöks genom följande frågeställningar: 

 Vilka beteenden görs relevanta som oönskade? 

 Hur uppmärksammas dessa beteenden som oönskade och av vem? 

 Hur hanteras oönskade beteenden i klassrumsinteraktionen?  

 På vilka sätt kan elevers och lärarens agendor hamna i konflikt?  
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4. Litteraturöversikt 

Ordning och disciplin i skolan är ett mångfacetterat fenomen som kan studeras från flera olika 

perspektiv. Valet av perspektiv avgör vilka aspekter av fenomenet som blir synliga och möjliga att 

studera. Denna översikt av tidigare forskning inleds med några svenska avhandlingar som valt helt 

olika ingångar i sitt möte med ordning och därmed tillsammans erbjuder en bredare bild av alla 

aspekter som samspelar och påverkar. Sedan följer en tematisk presentation av forskning som fått 

relevans för föreliggande studie. Här diskuteras kulturella skillnader i klassrumsordning, lärares och 

elevers strategier för att etablera och upprätthålla ordning, samt maktstruktur i klassrummet och elev-

handlingar som utmanar denna struktur.  

Olika perspektiv på ordning i klassrummet 

I svenska avhandlingar har man behandlat ämnet ordning, struktur och disciplin från olika perspektiv; 

historiskt (Landahl, 2006), moraliskt (Larsson, 2013; Wester, 2008), jämförande med internationella 

idealtyper (Billmayer, 2015) och genom observation av interaktion i klassrummet (Samuelsson, 2008).  

Från ett historiskt perspektiv beskriver Joakim Landahl hur lärarprofessionen har förändrats under 

1900-talet vad gäller bland annat fostran, disciplin och vad som räknats som normbrott i skolan 

(Landahl, 2006, s. 11). Han studerar förändringen i den svenska lärarrollen genom att analysera ideal 

och problem som uttrycks i olika typer av dokument, som lärarhandledningar och pedagogiska 

tidsskrifter (Landahl, 2006, s. 24). På tidigt 1900-tal upplevde lärare ett disciplinproblem i elever som 

ljög och elever med stark solidaritet sinsemellan, vilket tänktes vara en risk för revolt och gemensam 

protest mot lärarens auktoritet. I senare tider ser vi istället mobbning som ett problem, vilket ger helt 

andra förväntningar på eleverna om att visa solidaritet för varandra och inte vara alltför ärliga i hur de 

yppar sina åsikter (Landahl, 2006, s. 225-226).  

Landahl avsätter även kapitel för att diskutera hur auktoritet och bestraffningar har förändrats, från den 

auktoritäre läraren som ska utdela ”rättvisa straff”, till en normalisering och ”skolifiering” av 

disciplinproblemen med ett ökat kollegialt samarbete kring hanteringen av dessa problem (Landahl, 

2006, s. 226). Landahl delar upp århundradet i två delar, med perioden 1940-1970 som en diffus 

övergångsperiod från en modern skola till en senmodern skola. Som viktiga milstenar i denna 

förändring nämns till exempel när skolaga förbjöds år 1958, när betygen i uppförande och ordning 

avvecklades och mobbningsbegreppet myntades på 60-talet (Landahl, 2006, s. 21). Sådana 

förändringar i skolan som institution medför förändringar i rollen som lärare och hur vi ser på vad som 

är disciplin, hur den gode eleven beter sig och vad god ordning i skolan innebär.  

Maria Wester ser på nutida skolmoral genom ett köns- och maktperspektiv på uppförandenormer. 

Genom observationer och intervjuer med elever och lärare i årskurs nio hittar hon gemensamma 
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normer som förhåller sig till varandra inom lärarnas retorik, elevernas retorik och i praktiken (Wester, 

2008, s. 10, 46). Både lärare och elever har bland annat fått berätta vilka uppförandenormer som 

gäller, vad som kan beskrivas som normbrott, hur de anser att normbrott hanteras och hur de borde 

hanteras (Wester, 2008, s. 210). Wester har alltså ett starkt moraliskt perspektiv där hon intresserar sig 

för deltagarnas uppfattning av vad som sker, hur det sker och hur det normativt borde ske enligt deras 

åsikt. Hon önskar även koppla detta till ”verkligheten” genom observationer av praktiken i klass-

rummen.  

I sina resultat beskriver Wester utifrån olika teman vilka gemensamma normer hon ser på tre olika 

skolor. Vad gäller svordomar anser man till exempel att det inte är själva orden som är viktiga utan hur 

de används – om döda ting får man svära, men inte om och till andra personer (Wester, 2008, s. 211). 

Både lärare och elever tycker att prat och lek kan vara acceptabelt i klassrummet så länge man inte stör 

någon annan, men många elever har högre toleranströskel för vad som ”stör” än vad lärare har. När 

elever ber om hjälp, både med skolarbete eller praktiska saker, förväntas lärare tillhandahålla sådan 

hjälp. Lärare förväntas även agera om allvarliga normöverträdelser sker. Överlag så vill både lärare 

och elever att det finns ordning och tydliga regler, samt att regelbrott leder till konsekventa och 

motiverade påföljder (Wester, 2008, s. 211). I praktiken finns en viss diskrepans för att det konsekvent 

ska fungera så (Wester, 2008, s. 212). Elever får både beröm och tillsägelser – beröm gäller oftast 

deras skolarbete medan tillsägelser oftast gäller deras uppförande. Wester beskriver även att 

skolarbetet sällan kommer igång direkt enligt schema, medan lektionsslut i högre grad sammanfaller 

med klockan (Wester, 2008, s. 211). Överlag ger Wester en ganska talande övergripande beskrivning 

av hur man ser på ordning i grundskolans senare år i nutida svensk skolkultur. Både lärare och elever 

har särskilda förväntningar på varandras ansvar och handlingar.  

Joakim Larsson tar istället avstamp i den politiska debatten på tidigt 2000-tal, då ordning i skolan 

konstaterats vara ett problem av både lärarförbunden och politiker (Larsson, 2013, s. 9). Man var 

däremot inte överens om hur problemet skulle åtgärdas, vilket skapade en polarisering mellan 

auktoritära och antiauktoritära pedagogiska perspektiv som var svåra att ställa sig utanför. Folkpartiet 

ville till exempel återinföra skriftliga ordningsomdömen, vilket både Lärarförbundet och Lärarnas 

Riksförbund uttalades sig emot eftersom det sågs som bakåtsträvande (Larsson, 2013, s. 10). Larsson 

syftar i sin avhandling till att ”åstadkomma förskjutningar i detta förståelserum; att påvisa nyanser, 

friktioner och mellantoner i en debatt som dominerats av snabba generaliseringar, orubbliga åsikter 

och svartvita ståndpunkter” (Larsson, 2013, s. 11). Larsson ställer sig kritisk till ”enkla svar på 

komplexa problem” (Larsson, 2013, s. 13) och för med hjälp av teori från Michel Foucault och andra 

franska filosofer en kritisk diskussion om det tidiga 2000-talets skolpolitiska diskurser om disciplin 

och ”ordning & reda” i skolan (Larsson, 2013, s. 13, 11). Larssons diskussion är svårsammanfattad, 

och jag hänvisar därmed till själva avhandlingen för den som önskar fördjupa sig i denna komplexitet. 

Jag tar dock med mig själva premissen om att komplexa problem, som ordning i skolan, kräver 
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komplexa och omfattande lösningar. Att implementera ett ”quick-fix” (Larsson, 2013, s. 13) är inte att 

föredra i sådana fall.  

Marcus Samuelsson har genomfört observationer med syfte att beskriva, tolka och förstå förväntningar 

och regler som lärare gestaltar i mötet med elever som börjar årskurs sju. Han tittar på vilka beteenden 

som lärarna störs av under lektionerna, hur läraren korrigerar dessa störningar och vilken inverkan 

lärares och elevers kön har för sådan korrigering (Samuelsson, 2008, s. 27). Samuelsson beskriver sina 

observationer genom återberättande fältanteckningar och drar kvantitativa slutsatser som att pojkar får 

fler tillsägelser för störande aktiviteteter än flickor (Samuelsson, 2008, s. 178) och ger exempel på 

händelser han observerat genom utdrag ur fältdagboken. Samuelsson beskriver hur lärarna han 

observerat inleder läsåret med att uppmärksamma en hel del regler och många av dem blir sedan sällan 

ett problem – eleverna kommer mestadels i tid och har rätt material med sig och tar av sig kepsarna 

enligt uppmaning (Samuelsson, 2008, s. 186). Ett större problem var dock brott mot samspelsregler. 

Lärarna fick oftare uppmärksamma att man inte tagit ordet på rätt sätt, inte riktat sin uppmärksamhet 

mot rätt ändamål eller inte satt på angiven sittplats (Samuelsson, 2008, s. 186). Samuelsson berättar 

även att samtliga lärare utgjorde en ”enad front” i inställningen till vissa regler, till exempel språkbruk 

och avlägsnande av ytterkläder och mobiler, medan man hade olika inställning till andra artefakter 

som mp3-spelare. Vad gäller musik följde vissa lärare striktare regler medan andra accepterade att 

man använde mp3-spelar eller freestyle under lektionen så länge det inte störde andra (Samuelsson, 

2008, s. 188-189). Vid enstaka fall ville eleverna inte acceptera tillsägelserna och då kunde läraren 

understryka sin rätt genom att påminna om att det är lärarna som bestämmer eller genom att ”visa fram 

den lokala ordningsboten, ett slags varningssignal till eleverna” (Samuelsson, 2008, s. 187). Jag tolkar 

detta som att lärarna påminner eleverna om maktstrukturen som gäller och att lärarna har en viss makt 

att påkalla konsekvenser för eleverna. 

Andra sätt att detaljstudera interaktion i klassrummet och att analysera maktstrukturer i praktiken 

kommer att framställas med internationell forskning i den fortsatta översikten. 

Kulturella skillnader i klassrumsordning 

Forskningen om klassrumsordning kommer från olika länder världen över, vilket gör det viktigt att vi 

ser på resultaten med medvetenhet om kulturella skillnader i den lokala skolvärlden. I Jakob 

Billmayers avhandling med titeln Ska dörren vara öppen? Disciplin i klassrummet i Sverige och 

Tyskland (Billmayer, 2015) görs en jämförelse av svensk och tysk kultur för klassrumsordning. 

Eftersom Billmayer intresserar sig för en generell kultur, har han kombinerat observationer av 

klassrumsinteraktion med studier av film och TV, detta för att etablera vilka idealtyper som 

förekommer, alltså vilka typer av lärare och vilken struktur som generellt anses vara ”bra” eller 

”dåliga” enligt befolkningen i landet (Billmayer, 2015, s. 50). I sina slutsatser skriver han att en 
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idealtyp av ordning (typ 1) existerar i bägge länder, medan en annan idealtyp (typ 2) bara finns i 

Sverige, inte i Tyskland.  

Den första typen är den traditionella, där eleverna har bestämda sittplatser som de inte fritt kan lämna, 

där klassrumsdörren är stängd, lärarledd undervisning är vanligast, läxor och prov är viktiga inslag, 

tiden utnyttjas med så få avbrott som möjligt, och alla elevbeteenden eller material som stör denna 

ordning ses som oönskade (Billmayer, 2015, s. 201-202). Den andra typen förekom bara i Sverige och 

baseras på andra principer. Klassrummets gränser är här mindre tydliga, dörren är öppen och både 

elever och lärare kan ibland lämna rummet under lektionens gång. Det förekommer eget arbete, egna 

val och självbedömning. Eleverna väljer i större utsträckning vad de arbetar med, vilket leder till att 

läraren inte disciplinerar när ”felaktigt material” är framme, telefoner kan till exempel användas som 

arbetsverktyg. Istället är det uttalanden som är aggressiva eller har otrevlig ton som ses som oönskade 

och disciplineras av läraren (Billmayer, 2015, s. 202-203). Billmayers beskrivning verkar här 

överrensstämma med Landahls resultat vad gäller senmoderna svenska lärare – att de ser risk för 

mobbning och kränkning som ett huvudproblem (Landahl, 2006, s. 226) och därmed disciplinerar 

sådana överträdelser.  

Billmayer menar att forskningslitteraturen i respektive land bekräftar resultaten, att det är bara ordning 

av typ 1 som diskuteras i Tyskland, man tänker sig inte en ordning av typ 2 som möjlig. I Sverige 

diskuterar man istället klassrumsordning kritiskt, olika typer av ordning upplevs som möjliga och kan 

även existera parallellt (Billmayer, 2015, s. 205). Här ser vi alltså ett tydligt exempel på hur synen på 

klassrumsordning kan variera mellan länder och kulturer. Det är dock nämnvärt att den traditionella 

typen fortfarande är närvarande och används i Sverige. Kanske har denna typ mer universellt 

genomslag världen över, eftersom vissa aspekter av lärarens auktoritet och disciplinerande åtgärder 

trots allt känns igen i forskningen från många olika länder. 

He (2000) beskriver en skolmiljö för skötsamma kinesiska barn som emigrerat till USA, är tvåspråkiga 

och går i kinesisk språkskola under helgerna. Det visar sig dock även här att det finns barn som milt 

utmanar lärarens agenda
2
, även om detta sällan verkar urarta till något allvarligt. He beskriver både 

direktiv som han upplever som tvärkulturella (He, 2000, s. 125) och andra som verkar typiska för just 

denna kultur. När den kinesiska språkläraren förebrår barnen för att de är ofokuserade, talar han om 

för dem inte bara att de kommer att lära sig sämre, utan även att föräldrarna då blir mycket besvikna. 

Att inte sitta ordentligt i bänken blir en otacksamhet mot föräldrarnas uppoffring (He, 2000, s. 131), 

vilket är ett resonemang som känns ganska obekant jämfört med kulturen i svensk kommunal 

grundskola. Skillnaden förstärks säkerligen av att dessa kinesiska barn inte har skolplikt att gå i 

språkskola, utan detta sker helt på föräldrarnas initiativ och elevernas fritid. I exemplet ser vi alltså 

vilka konsekvenser dessa omständigheter får för förväntningar, tillsägelser och ordningskultur.  

                                                      
2
 Mer om detta under rubriken ”Elever som utmanar maktstrukturen” nedan. 
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Även Mary Phillips Manke beskriver aspekter av ordningssystem som är mer främmande för oss 

svenskar. Få svenska lärare skulle väl omedelbart skicka elever raka vägen till rektorns kontor för 

bestraffning om de inte skötte sig ordentligt i klassrummet (Manke, 1997, s. 2), men denna brittiska 

forskare nämner det i förbigående som om det vore just en universell åtgärd som alla lärare kan 

identifiera sig med.  

I klassrumsinteraktion i Finland har man observerat att lärarens uppmaningar om att sluta med något 

eller att vara tyst vanligtvis består av tre delar: först ett ord som fångar uppmärksamheten (’hallå’ eller 

’nej’), sedan en personbenämning (ett namn, smeknamn eller gruppbenämning som ’pojkar’) och till 

sist själva uppmaningen, till exempel ’sluta’ eller ’var tysta’ (Tainio, 2011, s. 336). Liisa Tainio har 

själv studerat just den genusbemärkta grupperingen av pojkar och flickor genom att man använder 

tillsägelser i still med ”hallå, pojkar, var tysta nu!”. Hon noterar att gruppbenämningen kan vara ett 

sätt att mjuka upp tillsägelsen (Tainio, 2011, s. 342), eftersom det inte låter lika direkt och utpekande 

att säga ”pojkar” som att säga ”Pelle och Anders”. Hon ser dock att man sällan eller aldrig gör samma 

gruppering av flickor och säger till dem som grupp baserat på kön (Tainio, 2011, s. 340). En 

konsekvens av dessa grupptillsägelser kan bli att lärarens verbala uppdelning i flickor och pojkar som 

grupper bidrar till att eleverna upplever en sådan uppdelning som naturlig. Tainio refererar till annan 

finsk forskning och drar slutsatsen att denna uppdelning enligt kön tycks dominerande och svår att 

förändra inom det finska skolsystemet (Tainio, 2011, s. 343). 

William Corsaro studerar visserligen barn som är lite yngre än skolålder, men har gjort etnografiska 

studier som är intressanta just för att belysa kulturella skillnader i skolkultur. En av dem är en 

komparativ studie av kamratdiskurser på en italiensk och två amerikanska förskolor (Corsaro, 1994). 

De två amerikanska förskolorna hade mycket olika socioekonomisk bakgrund, där den ena var privat 

finansierad av föräldrar och den andra var ett statligt kompensatoriskt initiativ, ett så kallat Head Start 

Program för familjer med låg inkomst (Corsaro, 1994, s. 4). Förutom de kulturella skillnaderna mellan 

Italien och USA fanns det även stora skillnader i lokal kultur mellan dessa två amerikanska förskolor. 

Föräldrarna till barnen inom Head Start, som nästan samtliga var afroamerikaner, förväntade sig strikt 

disciplin och lydnad och gav direkta direktiv till sina barn eller retoriska frågor i stilen ”Jamal, are you 

supposed to be playing with that?” (Corsaro, 1994, s. 11). De uppmuntrade även självständighet, att 

barnen skulle fatta egna moraliska beslut. Interaktionsmönster i förskolan på Head Start speglade 

kulturen hemifrån (Corsaro, 1994, s. 12). Barnen skapade vänskaper genom konfronterande tal som 

liknade de vuxnas, men som sällan tolkades som kränkande av mottagaren (Corsaro, 1994, s. 13). Det 

var helt enkelt så man umgicks här, vilket inte alls liknade den privata förskolan för medelklassens och 

överklassens barn.  

I Corsaros resultat ser vi att skolkultur reproduceras av barnen, i en process som han kallar en 

kollektiv interpretativ reproduktion (Corsaro, 1994, s. 1). Det är inte bara nationaliteten som spelar roll 
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för skolkulturen, utan även lärarnas förväntningar, föräldrarnas kulturella och socioekonomiska 

bakgrund, lokal interaktionskultur i bostadsområdet och hur allt detta i praktiken reproducerats på den 

specifika skolenhet som studeras.  

Med tanke på hur skolkultur kan variera bör föreliggande studie, där empiri samlats från svenska 

grundskolor, förstås från ett nutida svenskt skolperspektiv med allt vad det innebär. Dessutom finns 

det viss lokal variation och gällande diskurser är inte identiska från skola till skola ens inom samma 

kommun. Ovanstående avsnitt har presenterat några kulturella skillnader i klassrumsordning världen 

över, för att synliggöra den variation som förekommer och hur lokal kultur påverkar hur vi ser på 

skola, lärare och elever. Det finns inte bara ”ett rätt sätt” som alltid fungerar bäst, utan detta beror 

alltid på omständigheterna, enligt min mening. 

Man ska dock inte glömma de aspekter som faktiskt är gemensamma i många skolkulturer. He visar 

med referenser till andra forskare att direktiv gärna består av en diskursmarkering och sedan ett 

imperativ, vilket kan ”perhaps be found universally in all classrooms” (He, 2000, s. 125). Beskriv-

ningen liknar, men är inte helt identisk med, beskrivningen som Tainio ger av den tredelade 

uppmaningen i Finland (Tainio, 2011, s. 336). Bägge versioner avslutas med själva imperativet. Det 

finns säkerligen fler interaktionella strukturer som är gemensamma inom vår globala uppfattning om 

vad det innebär att vara lärare. Alla söker vi någon form av ordning, även om den ideala ordningen 

kan se lite olika ut. I nästa avsnitt fokuseras forskning kring lärares metoder och strategier vad gäller 

att etablera och upprätthålla ordning i sina klassrum. 

Lärares strategier för att etablera och upprätthålla ordning 

Att skapa ordning i klassrummet kan för en lärare innebära en hel mängd olika åtgärder, som att 

förbereda tid och miljö på ett särskilt sätt (se Manke, 1997, s. 63-74), att bygga relationer med 

eleverna och att interagera med dem på särskilda sätt.  

Att etablera ordning görs över tid och kan påbörjas redan innan eleverna anländer till klassrummet. 

Samuelsson valde i sin studie att studera början på årskurs sju när många elever var nya på skolan. Det 

var då som lärarna visade sina förväntningar: ”Mottagandet kom i hög grad att uppehålla sig kring den 

nya skolans regler och dess lärares tankar om hur man bör uppträda som elev” (Samuelsson, 2008, s. 

114). Under det fortsatta läsåret behöver lärarna sedan upprätthålla ordningen genom att korrigera 

oönskat beteende. Att ”uppmana” var den vanligaste åtgärden för korrigering i Samuelssons studie, 

följt av att ”peka ut elever” (Samuelsson, 2008, s. 158).  

Möbler och miljö kontrolleras också i hög grad av läraren och kan sända signaler till eleverna om vad 

som förväntas av dem redan när de kliver in i klassrummet. Mary Phillips Manke beskriver organi-

sation av tid och rum som en del av lärarens ”classroom management” (Manke, 1997, s. 63). Att 

hantera klassrummet handlar både om att hantera störningar men även att förebygga dem, menar hon. 
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En av lärarna i studien uttrycker att ”osynliga” åtgärder gör det svårare för eleverna att ifrågasätta 

sådana åtgärder (Manke, 1997, s. 65). Att arrangera sittplatser på olika sätt ger olika intryck av 

maktrelationer mellan dem som ska sitta där. Att sitta i par eller i grupper eller enskilt uppmuntrar till 

olika typer av interaktion. Trängre utrymmen gör det mindre troligt att eleverna försöker springa runt i 

rummet än om det finns öppna ytor med utrymme för detta. Läraren är även den som avgör när 

eleverna kan välja aktivitet och när de inte har sådana val (Manke, 1997, s. 66-67). En del lärare låter 

elevernas uppförande avgöra hur mycket inflytande de har över miljön. En lärare berättar att eleverna 

kan bestämma hur bänkarna ska stå när allt fungerar bra, men om uppmärksamheten falnar så 

återvänder hon till raka rader (Manke, 1997, s. 68). En annan lärare ger eleverna ofta och många 

valmöjligheter, vilket skapar ett större intryck av frihet, men eftersom alternativen alltid är lärarens 

förslag så har hen ändå kontrollen över agendan (Manke, 1997, s. 72). För att beskriva hur 

ordningsprocessen går till använder Manke en metafor, enligt vilken både lärare och elever ständigt 

arbetar med att skapa en struktur, ett handlingsutrymme, som heter ”What Teachers And Students Can 

Do Here” (Manke, 1997, s. 6). Enligt hennes sätt att se på ordning så omskapas denna struktur 

ständigt, ibland hamnar bygget av nya rum i konflikt med varandra, ibland kan de existera parallellt.  

Joanna Thornborrow beskriver att det länge varit allmänt accepterat att samtal i klassrum har en 

inneboende asymmetri. I det ”ordningssamma” klassrummet så är det läraren som har fullständig 

kontroll över vem som talar när (Thornborrow, 2001, s. 108) och kan använda strategier för att återta 

denna kontroll om hen förlorar den. Hon refererar till Eunice Fisher som gett exempel på sådana 

strategier: att ställa frågor till eleverna, att initiera nya samtalsämnen, att utvärdera eleverna svar på 

frågor och lämna andra typer av feedback (Fisher, 1993, s. 239) är några sätt att hålla eleverna inom 

ramen för lärarens planerade undervisning. Thornborrow visar med utdrag från egen data hur läraren 

ofta ställer frågor som hen redan vet svaren på. Eleven ger ett svar på frågan och läraren utvärderar 

omedelbart korrektheten i detta svar (Thornborrow, 2001, s. 109). På så sätt är det mestadels läraren 

som talar och även elevens samtalstur är mycket styrd till att säga precis det som läraren önskar. 

Läraren kan även insistera att det är en elev i taget som ska tala och påminna om en sådan regel när 

den bryts, ”wait a minute one at a time” (Thornborrow, 2001, s. 111).  

Piera Margutti har studerat lärares tillsägelser där de beskriver elevernas pågående handlingar som 

’felaktiga’ (Margutti, 2011). För att verkligen upprätthålla den ordning som Thornborrow beskriver, 

att eleverna ska tala en i taget och lyssna på nuvarande talare, så spenderar läraren en hel del tid till att 

påminna eleverna om att vara tysta, sitta still på sin stol, titta framåt och så vidare (Margutti, 2011, s. 

311). Margutti sammanfattar tidigare forskning som indikerat att tillsägelser inte är vanligast vid 

instruktionssekvenser, utan snarare vid lektionsstart eller vid övergång från en aktivitet till en annan 

(Margutti, 2011, s. 313). Hon menar att tillsägelser som aktivitet är understuderade och kräver vidare 

forskning för att förstås bättre (Margutti, 2011, s. 328).  
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Arja Piirainen-Marsh har studerat hur ironi kan användas av läraren för att reglera moralisk ordning. 

Även hon upptäcker att det är just vid övergångar mellan aktiviteter som de formella normerna 

avslappnas lite (Piirainen-Marsh, 2011, s. 369), vilket kan lämna utrymme för elevernas utmanande 

kommentarer som korrigeras av läraren. Forskaren ger ett exempel där lärare och elever diskuterar när 

ett ”quiz” ska äga rum. Läraren föreslår att de kompromissar om ett datum. En elev besvarar med 

”eller så har vi inget quiz någonsin” (min översättning, Piirainen-Marsh, 2011, s. 370), vilket får bifall 

från andra elever. Lärarens sätt att hantera detta är att ironisera med svaret ”javisst, och månen är gjord 

av ost”, vilket förändrar ramarna för elevförslaget och likställer det med något uppenbart absurt 

(Piirainen-Marsh, 2011, s. 371). Läraren undviker här att använda direkt auktoritet, utan verkar få 

bättre resultat av att lekfullt leda bort från elevförslaget. 

När det uppstår konflikter mellan elever under pågående undervisningssituation kan det bli ett problem 

som läraren behöver hantera, både av sociala skäl och för ordningen i pågående lektion. Johanna 

Svahn har studerat hur lärare avleder konflikter i klassrum avsedda för särskild stödundervisning av 

elever som placerats i mindre undervisningsgrupp. Hon upptäckte att lärarna använde sig av upp-

maningen ”bry dig inte” för att avvärja eskalerande konflikter (Svahn, 2017, s. 236). Hon tolkar 

repliken som ett sätt att undervisa kring självbehärskning, istället för att dra uppmärksamheten till 

felaktigt beteende genom tillrättavisning och bestraffning (Svahn, 2017, s. 250).  

Direktiv, tillsägelser och sanktioner 

I detaljerade interaktionsbaserade studier kommer vi ner i ett flertal specifika begrepp som liknar 

varandra men har åtskilda betydelser. Några sådana är ”directives”, ”reproaches” och ”sanctions”, 

vilka jag översatt med direktiv, tillsägelser respektive sanktioner. En likhet är att alla tre kan användas 

av lärare som vill korrigera oönskat beteende hos elever, men på lite olika sätt.  

Direktiv är egentligen uppmaningar om att göra något och kan vara både neutralt laddade eller 

moraliskt laddade. Kent beskriver att direktiv förekommer ofta i sammanhang där människor bestämt 

sig för att genomföra arbete (Kent, 2012, s. 713). Neutrala direktiv skulle kunna tänkas vara ”ta fram 

era matteböcker” eller liknande – detta är ny information om vad eleverna bör göra och ingen har 

anklagats för något felaktigt beteende. Det finns dock direktiv som retroaktivt påpekar en felaktighet 

(Kent & Kendrick, 2016, s. 272). I forskningen ger man ett empiriskt exempel i form av skillnaden 

mellan direktiven ”tell me a story” och ”tell me the goddamn story” (Kent & Kendrick, 2016, s. 272) 

där den förstnämnda är en neutral uppmaning medan den sistnämnda versionen bär med sig en 

moralisk laddning som indikerar att berättaren inte slutfört sin plikt att berätta. Det finns även 

forskning som talar om ”disciplinary directives” (He, 2000, s. 123; Oliveira, 2009, s. 812; Svahn, 

2017, s. 236), vilket då refererar till den moraliskt laddade, retroaktiva typen av direktiv. Betydelsen 

ligger nära begreppet tillsägelse. 
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Tillsägelser är alltid retroaktiva i den bemärkelsen att de refererar till ett tidigare oönskat beteende. Ett 

tydligt exempel på detta är Piera Marguttis studie som beskrevs ovan. Titeln på artikeln är ”Teachers’ 

reproaches and managing discipline in the classroom: When teacher tell students what they do 

’wrong’” (Margutti, 2011). Lärarens tillsägelse refererar tillbaka till ett beteende som var ’felaktigt’, 

enligt klassrummets och situationens normer. En av de första som studerade tillsägelser var Douglas 

MacBeth (1990). Han beskriver en grundläggande struktur för ansvarstagande i klassrummet: hur 

lärare binder samman sin tillsägelse med det föregående beteende som föranledde dem (MacBeth, 

1990, s. 189).  

Sanktioner har också likheter med tillsägelser men behöver inte nödvändigtvis vara verbala. En 

sanktion är snarare en typ av bestraffning. I en artikel definieras att målet med en sanktion är att 

inprägla respekt för skolans regler (Salvano-Pardieu, et al. 2009, s. 1). Med den definitionen så räknas 

en verbal tillsägelse som en sanktion, men det finns många andra tänkbara åtgärder som kan inprägla 

respekt. Att ignorera uttalanden från elever som inte räckt upp handen först, att ringa hem till elevens 

föräldrar efter skolan, eller att bestraffa med kvarsittning är bara några exempel på handlingar som kan 

fungera sanktionerande.  

Att ge direktiv, att ge en tillsägelse eller att sanktionera någon är alltså närliggande begrepp med viss 

nyansskillnad betydelsemässigt. När en korrigering är avslutad och ekvilibrium är återställt signaleras 

även det på ett visst sätt i interaktionen. Kent beskriver att lydnad av ett direktiv inte brukar 

uppmärksammas i sig självt, utan byte av fokus eller samtalsämne är signalen om att korrigeringen är 

färdig: ”This clear-cut refocusing, without acknowledging the recipient’s compliance, is a recurrent 

means of signaling the end of a directive sequence” (Kent, 2012, s. 722).  

Uppgradering  

Om en tillsägelse inte åtföljs av mottagaren så kan det leda till en uppgraderad tillsägelse, enligt 

samtalsanalytisk terminologi. Craven och Potter (2010) har studerat fenomenet vid middagsbordet hos 

småbarnsfamiljer, där uppgraderade tillsägelser är vanligt förekommande. De börjar med att etablera 

skillnaden mellan en förfrågan och ett direktiv. En förfrågan formuleras som en fråga (kan du, skulle 

du kunna, jag undrar om du kan…) vilket lämnar utrymme för mottagaren att neka förmåga eller 

villighet att bifalla (Craven & Potter, 2010, s. 425). Ett direkt direktiv lämnar dock inget sådant 

utrymme, utan talar om för mottagaren vad hen ska göra, istället för att fråga eller hinta (Craven & 

Potter, 2010, s. 423). Om en sekvens påbörjas med ett direkt direktiv så finns det inget utrymme för att 

”backa” till en mjukare förfrågan även efter att mottagaren trotsat lydnad. Istället uppgraderas 

direktivet till en högre nivå av berättigande, med hjälp av metoder som volym, ordval eller intonation 

(Craven & Potter, 2010, s. 438).  
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Uppgradering kan naturligtvis även användas av lärare för att insistera om lydnad då direktiv inte 

åtföljts. Det kan dock krävas särskild hänsyn i lärares uppgraderingar, för att inte hota relationen till 

eleverna eller störa pågående lärandeaktivitet (Moore, 2017, s. 40-41). Det är vanligt att lärare först 

provar med en förfrågan eller på andra sätt förmildrar sina direktiv till eleverna, vilket diskuteras 

härnäst.  

Direkthet och mildring 

I den engelskspråkiga forskningen kring tillsägelser förekommer ofta begreppet ”mitigation”. 

Mitigation kan översättas lindring eller förmildrande och används i detta sammanhang när man 

beskriver hur lärarens tillsägelser kan mildras på olika sätt, så att de blir mindre direkta. En direkt 

uppmaning som ”sätt dig ner, Pelle!” skulle kunna mitigeras genom att formuleras om till en fråga, 

”kan du vara så snäll och sätta dig?” eller riktas mot en större grupp, ”nu vill jag att alla slår sig ned”. 

När jag talar om denna typ av förmildring i min studie har jag valt att genomgående använda termen 

mitigering.
3
 

Det sägs att mitigering är mycket viktigt för lärare, som behöver förmildra sina tillsägelser i större 

utsträckning än till exempel föräldrar, vilka har en mycket närmare relation till barnet och därmed kan 

vara mer direkta i sina uttalanden (Thornborrow, 2002, s. 112). Jenny Mandelbaum håller med om 

detta och refererar till flera andra forskare med slutsatsen att ”the people to whom we are ’rudest’ are 

frequently the people to whom we are closest” (Mandelbaum, 2014, s. 216). Det motsatta gäller alltså 

för lärare, som visserligen känner barnen men inte har ett nära familjärt förhållande, vilket leder till en 

hel del mitigeringsarbete för att mjuka upp tillsägelser och direktiv avsedda för elever. 

Tainio (2011) beskriver hur finska lärare kan mitigera genom att inte namnge individuella elever vid 

en publik tillsägelse inför klassen. Istället används gruppbenämningen ”pojkar” eller ”flickor” för att 

få uppmärksamheten från en grupp om de sysslar med en störande aktivitet i klassrummet. Efter denna 

indikator om ungefär vem som adresseras så kommer själva direktivet. Det är omöjligt att i skolan helt 

undvika interaktioner där deltagarna riskerar att tappa ansiktet
4
, menar Tainio (2011, s. 332), men för 

att möjliggöra undervisning måste man både kunna använda tillsägelser och samtidigt undvika att 

genera eleverna allvarligt (s. 342), vilket är anledningen till att denna typ av mitigering uppstår.  

Margutti (2011) beskriver hur man även kan ta omvägar kring själva tillsägelsen. Istället för att 

formulera sig som om man ger en order för eleven att utföra, kan man beskriva varför det nuvarande 

beteendet är olämpligt. Handlingen konstrueras därmed som felaktig (Margutti, 2011, s. 310), med den 

underförstådda betydelsen att eleven bör göra på ett annat sätt. Detta exemplifieras med transkriptioner 

från italienska skolor, där läraren bland annat ser två flickor som pratar under genomgång och 

                                                      
3
 I alla dess former: läraren mitigerar, då blir tillsägelsen mitigerad, en mitigering har skett. 

4
 På engelska kallar man sådana interaktioner för face threatening och man kan syssla med facework för att 

”återfå ansiktet”. För ett exempel på forsking om att tappa ansiktet i klassrummet, se Baiocchi-Wagner (2011).  
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adresserar dem såhär: ”Nu Cristina, jag är här, om du pratar med Elisa så har jag svårt att kommu-

nicera med er två” (min översättning, Margutti, 2011, s. 317). Till skillnad från Tainios exempel, så 

namnges eleverna här individuellt, men istället för ett direktiv som ”var tysta!” så ger läraren en 

beskrivning av vad som är problemet med elevernas beteende. Resultatet är en underförstådd, 

mitigerad tillsägelse; eleverna förstår innebörden och tystnar.  

Piirainen-Marsh (2011) studerade en ytterligare möjlighet för mitigering, nämligen ironi, även detta i 

finska skolor. Ironi kan användas av både elever och lärare på olika sätt, varav ett syfte är just 

mitigering. Lärare kan använda ironi för att skapa en humoristisk ram och hantera problematiskt 

beteende på ett kollaborativt, icke-hotande sätt (Piirainen-Marsh, 2011, s. 364). Ett exempel på detta 

har diskuterats ovan (”javisst, och månen är gjord av ost”). Piirainen-Marsh poängterar dock att ironin 

ska vara väl balanserad för att användas på detta sätt. Om ironin är för hård kan den tolkas som 

ovänlig (2011, s. 364) och få motsatt effekt.  

Mary Philips Manke har i sin bok Classroom Power Relations dedikerat ett helt kapitel till vad hon 

kallar ”Politeness and indirect discourse” (Manke, 1997, s. 75). Här skildrar hon hur mitigering sett ut 

i de tre brittiska klassrum hon observerat. Hon beskriver indirekthet som ett sätt att dölja eller mjuka 

upp den auktoritet som alla inblandande trots allt vet finns i skoldiskursen (s. 75). Hon ger exempel på 

många olika sätt att genomföra detta; artighetsformuleringar, beröm för önskvärt beteende, 

användande av generella principer istället för order, att erbjuda förvalda alternativ att välja bland eller 

att korrigera elevernas beteende genom beröring/kroppsspråk istället för att säga rättelserna högt (s. 

77). I samtliga tre klasser hon observerat finner hon att indirekta strategier eller artighetsformuleringar 

används av lärarna, att eleverna inte visade någon förvirring över denna indirekthet utan förstod vad 

som menades, men att situationerna där strategierna användes varierade något mellan lärarna (s. 88-

89). Indirekta strategier var även ett sätt för lärarna att dölja sin agenda till viss del. Ibland gick 

eleverna inte med på detta, utan ville att läraren gav en mer direkt förklaring. När läraragendan blev 

synlig på detta vis var det lättare för eleverna att protestera mot den (Manke, 1997, s. 89-90). Detta 

diskuteras mer under rubriken ”Elever som utmanar maktstrukturen” nedan. 

Även den kinesiske forskaren He (2000) beskriver mitigeringar, synliga i direktiv av typen ”nu kan ni 

skriva nästa ord på tavlan” (min översättning, He, 2000, s. 128). I likhet med Manke så menar He att 

sådana direktiv på ytan låter som om det är valfritt att skriva nästa ord eller inte, men egentligen vet 

både lärare och elever att detta är en uppmaning som inte är valfri att följa.  

Elevers strategier för att etablera och upprätthålla ordning 

I sin avhandling om elever i årskurs sju beskriver Samuelsson att eleverna han observerat snabbt 

normaliserade beteendet att komma i tid till lektionerna. Trots att lärarna inte uppmärksammade 

enstaka försenade elever särskilt mycket, så var det ofta någon kamrat som reagerade kraftigt om en 
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annan elev anlände sent till lektionen. Samuelsson poängterar att elevernas reaktioner ”kunde förstås 

som en spegling av ett slags gemensamt upprätthållande av tidspassning” (Samuelsson, 2008, s. 185). 

Det var uppenbarligen viktigt för dessa elever att de gemensamma överenskommelserna efterföljdes. 

Om läraren inte kommenterade regelbrottet, såg man det som rätt att själv poängtera felaktigheten. 

Samuelsson påpekar även att själva beteendet att säga till andra elever kunde ses som oönskat:  

Lärarna reagerade kraftfullare mot dem, nästan uteslutande pojkar, som påpekade andras regelbrott 

än mot själva regelbrottet. Lärarnas reaktioner mot kritiken av kamraterna kunde förstås syfta till 

att få eleverna att ta ansvar för sig själva och sitt eget beteende och låta läraren sköta regleringen 

av klasskamraterna (Samuelsson, 2008, s. 185).  

Det sista antagandet är dock forskarens egna – vi kan inte genom själva observationen ta reda på 

varför läraren gör som hen gör eller vad handlingen ”syftar till”. Däremot ser vi vad som sker: att en 

elev är sen, läraren reagerar inte särskilt kraftigt mot det, det gör däremot en elev och då reagerar 

läraren mot denna elev istället. Om vi relaterar till Landahls forskning (2006) om 1900-talets 

skolkultur så framstår en alternativ tolkning. Om det stämmer att den senmoderna läraren fokuserar på 

att undvika mobbning och konflikter och ser det som viktigare än ärlighet och auktoritet (Landahl, 

2006, s. 225-226) så kan det ju vara en anledning till att man hellre gör egna mitigerade tillsägelser än 

att låta eleverna sanktionera varandra.  

Det kan även vara så att läraren försöker undvika elevernas mer omitigerade varianter på tillsägelser, 

för att undvika utsatthet för den tillsagda eleven. Thornborrow beskriver att elever som säger till 

varandra inte mitigerar på samma sätt som läraren gör: ”Interestingly, the pupil uses the unmitigated, 

indeed aggravated directive form ’Joe will you shut up’ while the teacher uses much less direct 

strategies in her calls to order” (Thornborrow, 2001, s. 125).  

Eleverna har inte samma maktposition över andra elever som läraren har. Kanske är det därför som de 

tar till så omitigerade tillsägelser, för att se till att deras klagomål får genomslagskraft? Freebody och 

Freiberg beskriver en annan strategi, där eleverna använder läraren som resurs för att åtgärda problem 

med arbetsro. Eleverna klagar till läraren att kamraten Joshua irriterar dem och läraren är sedan den 

som hanterar detta problem med åtgärd (Freebody & Freiberg, 2000, s. 159). 

I det ovanstående syns alltså att även elever bryr sig om huruvida regler följs och ordning upprätthålls, 

så till den grad att de kan sanktionera varandra vid regelbrott. Eleverna har dock en lägre maktposition 

för att genomföra sådana sanktioner. De kan då ta till omitigerade tillsägelser eller använda läraren 

som en resurs för att åtgärda ordningsproblem.  
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Maktstruktur i klassrummet 

Förutom den fysiska ”struktur” som vi kan kalla klassrumsordning i vardaglig bemärkelse, finns det en 

underliggande social struktur inom institutioner som kan kallas maktstrukturen. Alla studier som berör 

direktiv och ordning förhåller sig mer eller mindre uttalat till den rådande maktstrukturen som är 

ständigt närvarande i institutionella förhållanden. Manke (1997) och Thornborrow (2001) är två av 

dem som mer uttalat beskriver dessa maktförhållanden och som inkluderar ordet ”Power” i själva 

titeln på sina böcker. 

Thornborrow beskriver att institutionella förhållanden för med sig en asymmetri i interaktionen och 

därmed en maktasymmetri. Även om både en polis och den förhörde kan ha möjlighet att ställa frågor 

under ett förhör, så är det bara den ene som är förpliktigad till att besvara samtliga frågor 

(Thornborrow, 2001, s. 134). Ett liknande maktförhållande finns mellan lärarrollen och elevrollen 

inom skolan som institution. Läraren har större makt, tolkningsföreträde och handlingsutrymme och 

tar sig ofta ett större talutrymme än eleverna (Thornborrow, 2001, s. 4). Eleven kan både finna sig i 

detta och tidvis demonstrera ett motstånd mot maktstrukturen genom att utmana den på olika sätt. 

Elever som utmanar maktstrukturen 

Piirainen-Marsh sammanfattar att elever kan utmana normerna för acceptabelt beteende genom att 

med flit ge olämpliga svar på frågor, visa sig ouppmärksamma eller genomföra andra subversiva 

handlingar. Läraren behöver sedan hantera detta, antingen med direkta åtgärder eller med omvägar 

som att ironisera eller placera handlingen inom en humoristisk ram (Piirainen-Marsh, 2011, s. 364).  

Manke beskriver hur elever kan kräva av lärare att de synliggör sin agenda, för att på så vis kunna 

protestera mot den. Om läraren håller sina avsikter dolda så finns ingen synlig maktstruktur att utmana 

(Manke, 1997, s. 89-90). Om läraren däremot berättar varför hen till exempel möblerat rummet på ett 

särskilt sätt, så kan eleverna hålla läraren ansvarsskyldig för beslutet genom att använda motargument. 

Det är svårare att motargumentera mot anledningen ”för att läraren bestämt så”. Just därför kan lärare 

undvika att motivera vissa beslut för att undvika att utmanas, menar Manke.  

Utmaningar av lärarens agenda verkar förekomma även bland de mest välartade elever. Även om 

eleverna korrigerats till att sitta stilla och endast tala när de fått ordet så hittar de sina möjligheter att 

pressa gränserna. He beskriver en elev som besvarar frågan ”vad ska vi göra härnäst?” med ”leka 

lekar?”, trots att eleven vet att lekar hör hemma först i slutet på arbetspasset. Läraren korrigerar med 

”inte ännu” och föreslår något annat (min översättning, He, 2000, s. 126). Eleven har på så vis 

demonstrerat visst motstånd mot läraragendan, men undgått sanktionering eftersom hen helt enkelt 

svarat på frågan som om den var en verklig fråga. Som bekant tenderar lärare att ställa frågor som inte 

är verkliga frågor utan bara har ett acceptabelt svar (Thornborrow, 2001, s. 109). 
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Förutom att studera maktstruktur just i klassrummet finns det även forskning från närliggande 

kontexter som kan vara användbara i att förstå hur barn utmanar vuxnas maktstruktur. Alexandra Kent 

beskriver i en samtalsanalytisk studie (Kent, 2012) hur lydnad, motstånd och begynnande lydnad kan 

konstrueras i interaktionssekvenser mellan barn och föräldrar vid matbordet i hemmet. Hon visar att 

barnen, som är underordnade i maktstrukturen, kan ta viss kontroll och undvika fullständig lydnad 

genom att göra visst motstånd, men ändå lyda tillräckligt för att undvika konsekvenser. När en förälder 

ger ett direktiv till ett barn så är den föredragna reaktionen att barnet följer direktivet – att inte följa 

eller att verbalt neka lydnad leder till uppgraderade direktiv (Kent, 2012, s. 726). Detta undviker 

barnen i Kents studie genom ”begynnande lydnad”. Ett transkript visar hur en flicka blir tillsagd att 

inte tala med munnen full, varpå hon tuggar överdrivet några gånger och sedan säger ”I’ve finished” 

med maten kvar i munnen innan hon sväljer. Mamma skakar uppgivet på huvudet åt detta beteende, 

men släpper det och tillrättavisar inte vidare (Kent, 2012, s. 717). På så vis har flickan hittat ett 

framgångsrikt sätt att ”lyda minimalt”, undvika påföljder men ändå visa att hon inte helt accepterar att 

ligga lägst i den rådande maktstrukturen. Man kan även skjuta upp lydande genom att bara påbörja 

följaktighet, till exempel genom att efter direktivet ”finish your soup” äta en liten skedfull med soppa, 

för att sedan skjuta upp nästa tugga ännu en stund (Kent, 2012, s. 719). Det finns alltså flera olika sätt 

för barn och elever att utmana maktstrukturen utan att göra öppet uppror. 
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5. Teoretiskt perspektiv 

Ordning och agenda kan ses som något situerat, lokalt och gemensamt konstruerat av deltagare genom 

interaktion i en kontext. I detta avsnitt presenteras några grundläggande etnometodologiska begrepp 

och hur de kan användas för att betrakta studieobjektet i föreliggande studie. 

Etnometodologi 

Enligt etnometodologi så konstrueras social ordning inom och mellan medlemmarna i ett samhälle och 

uppgiften för etnometodologi är att identifiera metoderna för denna sociala konstruktion (Hester & 

Francis, 2000, s. 1). Harold Garfinkel grundlade på 1950- och 60-talet perspektivet vars huvud-

antagande är just att observerbara sociala aktiviteter involverar ett lokalt eller situerat användande av 

deltagarnas metoder för att genomföra sådana aktiviteter (Francis & Hester, 2004, s. 20). 

Intersubjektivitet och interaktioners struktur 

John Heritage beskriver i sin bok Garfinkel and Ethnomethodology hur samtal struktureras genom en 

organisation av handlingar vilka implementeras genom turtagning. Genom denna organisation upprätt-

hålls systematiskt en kontext av publikt visad intersubjektiv förståelse (Heritage, 1984, s. 259). 

Intersubjektivitet innebär att medlemmarna i en grupp kan dela en subjektiv uppfattning om något. 

Enligt ett etnometodologiskt perspektiv görs denna delade uppfattning ständigt synlig mellan 

interagerande deltagare genom att man tolkar varandra och reagerar på ett ”korrekt” sätt. Om en 

väninna till exempel skulle säga att ”på fredag tänkte vi bjuda på middag hemma hos oss” så behöver 

den andre inte svara att ”jag förstår att du nu givit mig en verbal inbjudan och jag tänker acceptera 

denna”, utan det räcker med ”det vore trevligt!” för att underförstått indikera samma betydelse. 

Heritage beskriver detta som att den andre talaren har tolkat det första uttalandet som en inbjudan och 

demonstrerar sin tolkning genom att acceptera, vilket är en möjlig korrekt reaktion för att åtfölja en 

inbjudan (Heritage, 1984, s. 260). Om det skulle visa sig att uttalandet inte alls menades att tolkas som 

en inbjudan, så brukar den förste talaren korrigera missförståndet när den felaktiga tolkningen blir 

uppenbar. Just eftersom talarna hela tiden behöver demonstrera sina tolkningar för varandra för att 

etablera en gemensam förståelse, så blir intentionerna även synliga för en forskare som kan använda 

det naturliga samtalet för vetenskaplig analys (Heritage, 1984, s. 259).  

Etnometodologiska studier har strävat efter att synliggöra vilka strukturer som uppstår i samtal mellan 

människor. Att en sådan struktur existerar är ett grundläggande antagande för ett samtalsanalytiskt 

förhållningssätt (Heritage, 1984, s. 241). Den kanske enklaste och mest grundläggande strukturen är 

turtagning i samtalet. Harvey Sacks och hans medforskare beskriver hur alla talutbytessystem 

organiseras i turer och att det finns metoder för att fördela dessa turer mellan deltagarna (Sacks, 

Schegloff & Jefferson, 1974, s. 696). Med bas i data från naturliga samtal argumenterar de för 
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förekomsten av en organiserad struktur där det mestadels är en person i taget som talar, att övergången 

till en ny talare följer vissa regler och att replikerna får en viss form beroende på närliggande turer 

(Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974, s. 699). I artikeln presenteras en hel del sådana regler för 

samtalets form; det varierar vem som talar när och hur länge, ofta tar någon vid direkt när någon annan 

slutar, ibland talar man samtidigt som en annan men det brukar vara under korta ögonblick, det finns 

tekniker för att välja nästa talare såsom att ordet lämnas över eller att man nominerar sig själv som 

talare, och det finns även tekniker för att korrigera sig och rätta till felaktigheter (Sacks, Schegloff & 

Jefferson, 1974, s. 700-701). Dessa är bara några av de grundläggande regler som visat sig universellt 

förekommande i olika typer av samtal och social interaktion. 

Inom turtagningen i samtal är det vanligt förekommande att man använder sig av etablerade 

närliggande par (’adjacency pairs’). Vårt tidigare exempel, en inbjudan från en väninna, är ett tydligt 

exempel på den inledande halvan i ett närliggande par. Man väntar sig efter en inbjudan att mottagaren 

antingen ska acceptera eller neka, alternativt erbjuda en förklaring till varför man inte omedelbart 

lämnar ett sådant svar. Närliggande par är interaktioner som känns oavslutade och tomma om de inte 

åtföljs av rätt reaktion direkt eller snart efteråt (Sidnell, 2010, s. 4). Fler exempel på detta är frågor 

åtföljt av svar, hälsning åtföljt av hälsning eller ett erbjudande åtföljt av jakande/nekande svar. När ett 

närliggande par har påbörjats skapas en ansvarsskyldighet för samtalspartnern att fullfölja paret. 

Ansvarsskyldighet 

När Harold Garfinkel själv beskriver vad etnometodologi är så är ansvarsskyldighet (’accountability’), 

ett mycket centralt begrepp. I inledningen till sin bok Studies In Ethnomethodology skriver han: 

”Ethnomethodological studies analyze everyday activities as members’ methods for making those 

same activities visibly-rational-and-reportable-for-all-practical-purposes, i.e., ‘accountable,’ as 

organizations of commonplace everyday activities” (Garfinkel, 1984, s. vii). Begreppet hänger även 

nära samman med handlingen att göra en redogörelse eller framställning (’account’). Om en deltagare 

i samtal ställer en fråga (vilket påbörjar ett närliggande par) så skapas en ansvarsskyldighet att besvara 

frågan. Alternativt kan man förklara med en redogörelse varför ett svar inte kan ges eller varför svaret 

dröjer. Scott och Lyman definierar begreppet redogörelse som ett påstående med syfte att förklara 

oönskat beteende och överbrygga klyftan mellan handling och förväntingar. Både ursäkter och 

rättfärdiganden räknas som redogörelser i denna bemärkelse (Scott & Lyman, 1968, s. 46).  

Ansvarsskyldigheten gäller även för alla typer av närliggande par. Heritage resonerar kring hur det 

kommer sig att alla samtal har denna inbyggda struktur och tänker sig att vi alla är reflexivt medvetna 

om att man kommer att hållas ansvarig om man inte spelar med i samtalets spelregler (Heritage, 1984, 

s. 262). Vi har socialiserats in i att frågor ska besvaras med svar och hälsningar besvaras med häls-

ningar, annars kommer motparten tro att något är fel. 
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Ansvarsskyldighet blir relevant i alla sociala interaktioner, i alla sammanhang. Även en total främling 

kan hålla dig skyldig till att följa vissa interaktionella regler. Om du går på stan och någon plötsligt tar 

ögonkontakt och frågar ”ursäkta, vet du vad klockan är?”, så har du plötsligt en ansvarsskyldighet till 

denna människa. Du förväntas nu besvara hur mycket klockan är, alternativt säga att du inte vet eller 

åtminstone skaka på huvudet. Att bara fortsätta stirra rakt fram och traska förbi skulle bedömas som 

märkligt beteende. Främlingens handling har på så vis förändrat vad som förväntas av dig, att gå rakt 

fram och inte se på någon var nyss acceptabelt och normalt men nu är det inte det. På samma sätt kan 

lärare i klassrummen hålla elever ansvariga på olika sätt, genom språkliga direktiv som förväntas 

åtföljas. 

Kroppsliga och språkliga handlingar 

När vi resonerar kring dessa språkliga handlingar genom ett etnometodologiskt perspektiv så ser vi 

dem just som handlingar, på samma sätt som kroppsliga handlingar är handlingar
5
. Att ställa en vas på 

bordet är en kroppslig handling medan att ställa en fråga är en språklig handling. John Searle har 

studerat språkliga handlingar och kommit fram till att det finns fem olika handlingar som kan 

genomföras med språket; man kan säga hur något är genom påståenden, försöka få andra att göra 

något genom direktiv, förbinda sig att göra något genom löfte eller hot, uttrycka känslor genom 

expressiv eller deklarera förändringar genom deklarationer (Searle, 2002, s. 6). Searle menar att allt 

som sägs faller under en av dessa fem kategorier. De språkliga handlingarna har ofta ett nära samband 

med deltagarnas ansvarsskyldighet: genom att genomföra ett löfte håller du dig själv ansvarig, men när 

du utfärdar ett direktiv
6
 håller du någon annan ansvarig. 

Att förstå kommunikation handlar på så vis inte bara om att förstå språket, utan att förstå handlingar. 

Handlingen utförs av någon på en viss plats och i en viss tid, något åstadkoms av den inom en viss 

omständighet och med ett visst motiv (Heritage, 1984, s. 139-140). Allt detta behöver tolkas av 

mottagaren för att den språkliga handlingen ska få sin rätta mening. Även kroppsliga handlingar kan 

naturligtvis vara kommunikativa; en vinkning kombinerat med ögonkontakt kan skicka ett meddelande 

som ersätter ordet ”hej”. I föreliggande studie kan detta innebära att direktiv från en lärare till en elev 

(eller mellan elever) inte bara sker genom språkliga handlingar. Analysen uppmärksammar även 

kroppsliga kommunikativa handlingar genom kroppsspråk, ögonkontakt och gester. 

Charles Goodwin beskriver hur språk används i relation till de sociala, kulturella, materiella och 

sekventiella strukturerna i vår miljö när vi kommunicerar (Goodwin, 2000). Våra handlingar och 

                                                      
5
 Tankesättet om verbala handlingar är dock inte unikt för endast etnometodologin. Den som är bekant med 

Skinners behavioristiska perspektiv vet till exempel att tal kan betraktas som verbalt beteende, på samma sätt 

som fysiska handlingar är ett fysiskt beteende (Skinner, 1974, s. 99).  
6
 I tidigare forskning har vi diskuterat skillnader på direktiv, tillsägelser och sanktioner. Enligt John Searles sätt 

att se på handlingar hör de alla tre till den övergripande kategorin ”direktiv”, eftersom de syftar till att få någon 

att göra något.  
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uttalanden är situerade i en viss kontext och får mening med hjälp av semiotiska resurser i vår 

omgivning. Både språkliga och kroppsliga handlingar kan referera till föremål i vår omgivning, som 

därmed blir semiotiska resurser för vår kommunikation (Goodwin, 2000, s. 1489). Man kan till 

exempel peka på ett föremål eller med ord beskriva vilket föremål man talar om, men oavsett om 

föremålet refereras genom en språklig eller kroppslig handling så blir själva föremålet en del av 

kommunikationen och får därmed relevans för samtalet. När vi analyserar samtal inom forskning bör 

vi vara medvetna om att de försiggår i en särskild kontext och att det kan behövas kunskap kring 

deltagarnas specifika sociala, kulturella och materiella omgivning för att förstå vad som kommuniceras 

i ett särskilt sammanhang.  

Olika typer av ordning 

En viss social ordning existerar överallt där människor interagerar med varandra, men när vi studerar 

ordning i klassrummet är det även relevant att tala om en institutionell ordning eftersom grundskolan 

som institution skapar en viss ram inom vilken lärare och elever agerar med varandra. En handling 

som att räcka upp handen för att få ordet uppfattas som helt naturlig i klassrummet, men skulle kännas 

mer märklig när vi umgås med varandra på fritiden. Thornborrow tar upp flera definitioner på 

institutionell interaktion och gör en egen sammanfattning. Den som kommunicerar inom en institution 

tar an en särskild roll med särskilda förväntningar, oavsett om rollen är lärare, elev, polis, 

programledare eller gäst. Rollerna för med sig ett asymmetriskt förhållande där vissa roller har mer 

makt, talutrymme och tolkningsföreträde än andra (Thornborrow, 2001, s. 4).  

Vi kan även tala om en moralisk ordning. Paul Drew menar att all analys som diskuterar 

ansvarsskyldigheten i socialt beteende därmed även diskuterar den moraliska dimensionen i 

språkanvändning (Drew, 1998, s. 295). Om läraren utfärdar ett direktiv, eleven ignorerar det och 

läraren håller henne ansvarig för detta genom tillsägelser, så är det en moralisk ordning som bearbetas. 

För att bidra ytterligare till förvirringen finns även det mer vardagliga och allmänna begreppet 

ordning, med vilket vi kanske menar en mer fysisk ”ordning och reda”, men den exakta betydelsen av 

sådana vardagliga begrepp är ofta diffus. Vad är det egentligen jag vill studera när jag ämnar titta på 

ordning i klassrummet? Vill jag se om alla papper och bänkar och skor står i raka, ordningsamma led? 

Kanske, men bara om det görs relevant av deltagarna som vistas i klassrummet och konstruerar 

ordning där. Jag vill veta vad ordning innebär för dem och hur ordningen konstrueras, upprätthålls, 

utmanas och återupprättas i vardaglig interaktion.  

Ordning och agenda i klassrummet 

Enligt min syn på ”konstruktion av ordning och agenda i klassrummet” så är det något läraren sysslar 

med för att 1) hålla fysisk ordning, förhindra att elevernas arbete störs, undvika att själv bli avbruten 

eller hindrad, undvika skador på personer och egendom och så vidare, respektive 2) se till att eleverna 
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sysslar med arbete som är i linje med lärarens agenda för lektionen. Dessa två typer av handlingar är 

till viss del skilda saker, men har ändå något med varandra och göra och kan ibland sammanfalla.  

Det kan till exempel råda god allmän ordning och arbetsro i ett klassrum trots att vissa elever sitter och 

tänker på fotbollsmatchen de såg igår. Detta hotar inte allmän arbetsro, men läraren kan mycket väl se 

anledning till åtgärd vad gäller elevernas sysselsättning. Om eleverna istället börjar spela fotboll inne i 

klassrummet, så har ett problem av typ 2 (fotboll är inte syftet med dagens lektion) även blivit ett 

problem av typ 1 (att sparka boll inomhus skapar stor oordning och risk för andra). 

Att hålla ordning och fokus på uppgiften är även angeläget för elever som inte vill bli störda och som 

lierat sig med läraragendan för lektionen. Därför kan även elever göra insatser för att hantera ordning 

eller agenda i klassrummet, när de upplever detta som motiverat. Jag har valt att studera både lärares 

och elevers arbete med att hantera daglig ordning och agenda i klassrummet.  

Jag använder begreppet agenda baserat på hur Mary Philips Manke använder begreppet i sin studie 

(Manke, 1997). Hon beskriver att lärare och elever tar med sig olika agendor till klassrummet (s. 7), 

att det kan uppstå konflikter mellan dessa agendor (s. 8, 10, 68, 111) och att detta har att göra med 

”vad som räknas som kunskap” (min översättning, s. 92) eller som lämplig lärandeaktivitet, inte främst 

med ordningsfrågorna. Elever kan syssla med egna aktiviteter som inte är direkt skadliga, men som 

ändock avviker från lärarens agenda och lärandemål för lektionen (Manke, 1997, s. 120).  

Ett etnometodologiskt perspektiv bidrar med begrepp för att studera ordning och agenda. På så vis kan 

jag se på ordningskonstruerande handlingar mellan lärare och elever som just språkliga (eller kropp-

sliga) handlingar som går att studera genom att deltagarna i en interaktion demonstrerar sina 

intentioner för varandra genom intersubjektivitet.  
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6. Metod 

Nedan beskriver jag studiens upplägg med metoder för datainsamling, bearbetning och analys samt 

reflektioner kring urval, etiska hänsynstaganden och utvärdering av metodval. 

Metod för datainsamling 

Med tanke på studieintresset för vad som sker i interaktion mellan lärare och elever, upplevde jag 

observation som en lämplig huvudmetod. Fördelen med detta är att man inte behöver förlita sig på vad 

respondenter kan återberätta (Esaiasson, et al. 2012, s. 303) om ett ämne, utan själv samla data från 

själva praktiken. För att så precist som möjligt kunna analysera interaktion tur för tur och även kunna 

studera kroppsspråk hos lärare och elever, har jag valt att dokumentera observationerna med video- 

och ljudinspelning som möjliggör att granska interaktionerna och transkribera dem i efterhand. Syftet 

är avgränsat till interaktioner som sker inom lektionens ram, vilket gör att endast skeenden inom 

klassrummets väggar under lektionstid har varit relevanta att dokumentera. 

Videoobservationer 

I tidigare forskning finns exempel på både närvarande, icke-närvarande, deltagande och icke-

deltagande observatörer. I denna studie används ett närvarande men icke-deltagande förhållningssätt. 

Jag har valt att inte delta i klassens interaktioner, för att i minsta möjliga utsträckning påverka eller 

influera vad som sker. Det är lärarnas och elevernas vardag som ska dokumenteras och då ska 

observatören inte lägga sig i händelseförloppet, enligt min mening. Istället sitter jag som observatör 

mestadels stilla, lyssnar, iakttar och gör skriftliga noteringar om vad som sker. Eleverna verkar på så 

sätt snabbt glömma att jag är närvarande och att inspelning sker, målet är i mitt fall att bli en ”fluga på 

väggen” (Esaiasson, et al. 2012, s. 306) i största möjliga utsträckning. 

Förutom graden av deltagande från passivt till aktivt så finns det fem andra variabler som kan skilja 

sig mellan olika typer av direktobservationer. Dessa är längden på kontakten (från en kort stund till 

flera år), inslaget av manipulation (obefintligt till dominerande), öppenhet med avsikterna (dold till 

total kännedom), konstruktionen av miljön (naturlig till artificiell) och datainsamlingens struktur (från 

standardiserad till öppen) (enligt Esaiasson, et al. 2012, s. 306). Inom varje variabel behöver 

observatören fatta beslut om att närmare sig den ena eller andra extremititen, alternativt hitta ett 

mellanting.  

Denna studie har en medellång längd, klasserna har observerats under flera timmar (en hel förmiddag 

eller eftermiddag per tillfälle) vid tre tillfällen vardera inom ramen av 3-4 månader. Manipulationen 

strävar mot det obefintliga hållet. Naturligtvis kan själva närvaron av en forskare i klassrummet 

påverka interaktionen till viss del, men jag har eftersträvat att inte störa vardagens gång och ser få 

tillfällen i materialet där min närvaro alls verkar påverka de pågående aktiviteterna. Konstruktionen av 
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miljön var likaså så naturlig som möjlig. Skolmiljön förändrades inte väsentligt om man jämför en 

vanlig skoldag med en skoldag som observerades. Miljön är ”naturlig” i den bemärkelse att detta är en 

miljö där eleverna naturligt vistas oavsett forskningens genomförande, även om det naturligtvis är en 

institutionell miljö.  

Vad gäller öppenhet med avsikterna har syftet varit öppet för både lärare, elever och vårdnadshavare 

att se (se Bilaga 4). För dem som inte är insatta i forskningsfältet, som de observerade eleverna, är det 

dock diskutabelt huruvida de tolkar syftet på samma sätt som en vuxen eller en lärare eller en forskare. 

På sätt och vis är därmed avsikten öppen, men jag skulle inte säga att någon av respondenterna hade 

”total kännedom” om vad jag fokuserade på. Av etiska skäl är det rätt att syftet finns att tillgå, men jag 

tror varken att det är pedagogiskt möjligt eller för den delen önskvärt att de observerade vet precis 

vilka typer av interaktionssekvenser som studeras och varför. När eleverna själva talade om syftet 

formulerade de ungefär att jag ”tittade på vad de gör i skolan” eller ”lärde mig hur man kan bli en 

bättre lärare”, vilket för dem var en helt tillfredställande och tillräckligt specifik motivation.  

Datainsamlingens struktur var till en början relativt öppen. Det fanns ett syfte redan från start, men 

inget kvantifierat observationsschema eller liknande. Jag ser min studie som främst teorigenererande, 

snarare än teoriprövande (Esaiasson, et al. 2012, s. 308). Allt eftersom observationerna fortskred och 

vissa mönster började uppstå i analysen blev dock de vidare observationerna mer strukturerade. När 

olika typer av tillsägelser hade etablerats, var det lättare att föra anteckningarna i termer av de olika 

typerna. Detta diskuteras vidare under ”Metod för bearbetning och analys” och redovisas i Figur 4 i 

resultatkapitlet. 

För att verkligen inte påverka den pågående interaktionen finns det forskare som bara slår på 

kamerautrustningen och sedan lämnar rummet medan inspelningarna sker
7
. Jag har istället valt att 

närvara eftersom det ger större medvetenhet om vad som skett i klassrummet och även möjlighet att 

ingripa om något praktiskt går fel
8
. Jag är glad att jag gjorde det valet, eftersom det var skillnad på vad 

jag uppfattade som viktigt när jag satt i rummet jämfört med när jag tittade på videon efteråt. När man 

sitter i ett rum kan man känna av stämning, ljudnivå och vart den gemensamma uppmärksamheten 

riktas. Även om läraren skulle sänka rösten och viska något till elevgruppen, så kan man i rummet 

spetsa öronen och justera sina sinnen efter situationen. På video fastnar istället en ljudnivå och en 

vinkel, vilket är både en fördel och en nackdel. Jag har sett skeenden på video som jag missade när jag 

                                                      
7
 Margutti använder till exempel denna metod (Margutti, 2011, s. 314). Kent är istället inte ens närvarande för att 

starta inspelningen utan lämnar sin kamera till familjer som själva spelade in sina samtal vid måltider (Kent, 

2012, s. 713). I studien av Kent filmas ju dock en familj, inte en hel klass, vilket kan tänkas var mindre 

komplicerat och därför möjligt med en sådan metod.  
8
 Här menar jag om en kamera skulle slå av sig, råka bli flyttad av en elev, eller om inspelningen måste stängas 

av eller vinklas bort från personer som inte ska delta i studien. Då är det bra att vara närvarande så att man kan 

rätta till sådana misstag direkt. 
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var där, men jag har även kunnat fylla i luckor som är svåra att höra/se i inspelningen men som var 

uppenbara för dem som var på plats.  

Etnografiska inslag 

Studien har även etnografiska inslag, även om omfattningen knappast är tillräcklig för att kalla den 

huvudsakliga metoden för etnografi. Jag har fört fältdagbok under lektionernas gång, dock inte som 

huvudkälla utan främst för att hitta tillbaka till viktiga sekvenser som jag velat titta närmare på i 

inspelningen. Jag har även tagit fotografier på material och klassrumsmiljöer som jag velat kunna 

återbesöka. Jag har antecknat frågor som varit otydliga under de första observationerna och sökt svar 

på dessa genom informella intervjuer med lärarna.  

Som sagt är varken fältdagböcker, fotografier eller intervjuer objekt för analys i mitt resultat. Det är 

transkriberade videoinspelningar och ljudinspelningar som är mitt huvudsakliga datamaterial. Övrig 

information har använts kompletterande, för att förstå mer om och bestyrka mina tolkningar av 

klassens vardagspraktik. Med tanke på vad Goodwin beskriver, att våra handlingar och uttalanden är 

situerade i en viss kontext (2000, s. 1505; 1515), så kändes det meningsfullt att veta så mycket som 

möjligt om denna kontext innan jag analyserade interaktionerna. Jag känner igen mig i påståendet att 

det ibland kan behövas ”ytterligare underlag” för att rätt förstå vad som händer i en situation 

(Esaiasson, et al. 2012, s. 305). Visst orienterar deltagarna mot vad som är relevant inom varje 

interaktion, vilket är förutsättningen för det etnometodologiska perspektivet, men det är även mycket 

som redan är socialt etablerat och tas för givet inom klassen som träffas varje dag
9
. Jag var inte en 

fullvärdig medlem i denna vardagskultur, och därför bidrog mina informella intervjuer och liknande 

till att öka min egen förförståelse kring praktiken i dessa klasser.  

Genomförande 

Innan datainsamling kunde påbörjas behövde jag tillträde till skolmiljöer att observera, vilket i sig var 

en process som krävde en genomtänkt metod. 

Tillträde 

Jag kontaktade rektorer vid ett flertal skolor i samma kommun och bad om tillåtelse att kort presentera 

studien vid en arbetsplatsträff med skolans lärare (se Bilaga 2). Om rektorerna visade intresse så 

gjorde vi upp ett datum under tidig hösttermin då jag besökte skolan och beskrev mitt syfte, metoder 

och genomförande för skolans lärare. Intresserade lärare fick lämna sina kontaktuppgifter, men även 

en kort bedömning av den egna arbetsron i klassen (se Bilaga 3), samt huruvida klassrumsordning 

                                                      
9
 Ett exempel: När läraren plötsligt ropar ”Nu kör vi Hundra!”, är det omöjligt för mig som utomstående att veta 

vad detta innebär – det är dags för en rörelsepaus med hundra (10x10) rörelser. Eleverna däremot vet precis vad 

som menas, eftersom det etablerats långt tidigare i min frånvaro. Eleverna tolkar uttalandet som en uppmaning 

de med lätthet kan följa, så de reser sig och börjar sin rörelseövning. 
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upplevdes som ett problem i nuläget. Från dessa formulär valdes ett par lärare att kontakta för vidare 

deltagande i studien. På detta vis fanns det även reserver att kontakta om någon senare skulle tacka 

nej. En lärare tackade mycket riktigt nej i ett tidigt skede och då kunde en ny klass snabbt väljas ut. 

När de två lärarna tackat ja till deltagande påbörjades processen med att informera och söka med-

givande från elever och vårdnadshavare. Jag besökte eleverna i deras klassrum och berättade vem jag 

var, vad min forskning planerades handla om och hur en studie med deras deltagande kunde tänkas gå 

till. Eleverna fick möjlighet att ställa frågor och diskutera vad vetenskap egentligen är och vilken nytta 

den kan göra. De fick sedan ta hem ett informationsblad till föräldrar, med ett medgivandeformulär 

som skulle undertecknas av eleven och bägge vårdnadshavare om de gav medgivande till deltagande 

(se Bilaga 4).  

På detta vis säkrades medgivande så att säga uppifrån-och-ner på ett sätt som visade sig effektivt. 

Rektor tillfrågades först, sedan rektorns lärare, sedan lärarens elever, sedan elevernas föräldrar. Om 

någon enstaka elev inte ville delta, gick det att lösa genom att rikta kamerorna på så vis att bara elever 

med medgivande fastnade på film och därmed ingick i analysen (se Esaiasson, et al. 2012, s. 310). I 

mitt fall var detta bortfall tillräckligt lågt för att jag ändå skulle kunna genomföra observationerna i de 

två tillfrågade klasserna.  

Datainsamling 

När medgivande säkrats började jag att besöka klasserna för att observera deras ordinarie under-

visning. Jag ställde upp två ”fasta” kameravinklar som fortlöpande spelade in lektionerna. Jag förde 

även fältanteckningar och använde en rörlig kamera för att filma vissa skeenden, som lärarens 

gemensamma genomgångar, om de syntes dåligt från de fasta vinklarna. Fasta punkter för endast 

ljudinspelning lades dessutom till på strategiskt valda platser, till exempel i närheten av elevgrupper 

som satt långt ifrån videoupptagningen och därför riskerade att inte höras. Inspelningarna startades i 

största möjliga mån lite innan eleverna började komma in i klassrummet och avslutades när eleverna 

var på väg ut. 

Urval 

Två klasslärare från två skilda skolor valdes ut för deltagande. De hade visat intresse för studien och 

klasserna de beskrev ansågs lämpliga
10

, därför tillfrågades även deras elever och omgivande vuxna i 

personalen. ”Omgivande vuxna” inkluderade till sist arbetsbefattningar som elevassistenter, 

ämneslärare, lärarstudenter, skolbibliotekarie och klasslärare för andra klasser – all personal som 

någon stund var närvarande medan videoobservation pågick i klassrummet. Totalt har 47 elever, deras 

vårdnadshavare och 8 vuxna lämnat medgivande för deltagande i studien. 

                                                      
10

 Se mitt resonemang kring lämplighet under ”Val av respondenter” nedan.  
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Denna beskrivning gäller för bägge lärare/klasser/skolor: Klassläraren är kvinnlig och har arbetat som 

lärare i mer än femton år, dock på just denna skola i mindre än fyra år. Eleverna är ungefär 10-12 år 

gamla och går på mellanstadiet. Skolorna har färre än 500 elever vardera och klasserna består av 20-28 

elever. Skolorna ligger på två skilda orter, men bägge orter är små landsbygdsorter med färre än 4000 

innevånare. Jag hade inte sedan tidigare någon personlig eller professionell koppling till personal eller 

elever på dessa skolor. Med denna beskrivning känner du som läsare till något om skolornas ramar och 

omständigheter, utan att enskilda deltagare i studien riskerar att identifieras. 

Val i omfattning 

Att jag valde den omfattning och det antal klasser jag gjorde beror i huvudsak på tre olika faktorer: 

tidsbegränsning, invänjningstid och variation. Tidsbegränsningen innebar att jag inte hade obegränsad 

tid för att observera och dessutom ha tid att bearbeta datamaterialet. Totalt 735 minuters lektionstid 

har varit genomförbart att observera inom ramen för min studie. Med tanke på invänjningstid, tiden 

som krävs för att vänja sig vid observatörens närvaro, (och även den tid som krävs för att informera 

och få samtycke från en hel klass och deras föräldrar) så är det en fördel att besöka bara en eller ett 

fåtal klasser. Att spendera en betydande tid med samma elever gör att de får större chans att vänja sig 

vid forskaren och vid närvaron av kameror i undervisningssituationen. 

Tänker man enbart på det ovanstående vore det kanske logiskt att bara välja en enda elevgrupp för 

studiens observationer, men jag valde att istället arbeta i två grupper på två olika skolor. Fördelen med 

det är att det bör öka variationen av den typ av data som samlas in. Från detta lilla urval kan vi 

naturligtvis inte dra generaliserade slutsatser kring ”alla klasser i Sverige” eller liknande, men det är 

ändå en fördel att få observera omständigheter som varierar till viss del. Att välja mer än ett klassrum 

minskar risken med att den valda klassen skulle ha mycket otypiska omständigheter som är svåra att 

relatera till annan verksamhet. Om liknande interaktionssekvenser kan observeras på bägge skolor, är 

det mer troligt att det finns fler skolor där liknande interaktioner förekommer. 

Av dessa anledningar ansåg jag att just två klasser/skolor blev ett lämpligt antal för studien; både 

genomförbart och varierat. Klasserna hann vänja sig vid mig och jag hann lära känna deras vardag 

inom den tid som fanns tillgänglig. I en studie med större omfattning, till exempel en avhandling, 

skulle jag gärna ha besökt fler skolor för att utöka variationen ytterligare.  

Val av respondenter 

Jag beslutade alltså att välja två lärare för deltagande, men just vilka två som tillfrågades var även det 

ett metodologiskt beslut. Efter kontakt med skolorna hade jag uppgifter från 16 lärare som visat 

intresse. Jag började med att utesluta lågstadielärare, detta både med tanke på den statistik som visat 

att bekymmer med arbetsro blir värre ju äldre eleverna blir (Skolinspektionen, 2015, s. 6) och med 

tanke på ett personligt intresse för mellanstadieklasser som åldersgrupp. 
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Bland de mellanstadielärare som kvarstod ville jag ha två olika skolor, av variations- och anonymitets-

skäl. Jag ville även ha liknande ålder på eleverna och liknande erfarenhet hos lärarna
11

. Bägge lärare 

höll med om påståendet att de ”lägger mycket tid och energi dagligen på att hålla ordning i klassen och 

behålla fokus på arbetsuppgifter” i sin första skattning
12

. Detta såg jag som positivt med tanke på 

studiens syfte. Det ovanstående var mina främsta kriterier i valet av två respondenter. En lärare 

tillfrågades som kände att hen behövde tacka nej just nu. Då valdes en ny lärare/klass som också låg 

nära tillhands enligt mina kriterier. 

Urval i analysprocessen 

När respondenterna gett medgivande så bestod nästa val i att välja vilka dagar och tider som skulle 

observeras för ett representativt urval av undervisningen. Jag hade möjlighet att besöka bägge skolor 

vid tre observationstillfällen vardera med några veckors intervall. Av pragmatiska skäl valde jag att 

utesluta praktiska/estetiska ämnen där undervisningen var förlagd i andra skolsalar, utan valde enbart 

undervisningstillfällen för teoretiska ämnen i klassens hemklassrum. Detta inkluderade flera olika 

ämnen; matematik, svenska, SO, engelska och även korta rörelsepass i klassrummet ingick i obser-

vationerna. Jag såg till att inte upprepa samma veckodag utan planerade besöken på tre olika 

veckodagar, även växlande mellan förmiddagar och eftermiddagar. Syftet med dessa val var att variera 

och därmed stöta på flera olika klassrumssituationer där eleverna kunde tänkas agera annorlunda 

beroende på situation och dygnsrytm.  

Dessa observationer gav mig ett visst datamaterial och ur detta stora material var det sedan nödvändigt 

att välja enskilda sekvenser för detaljerad transkription och analys. Hela materialet har kartlagts över-

siktigt, men att detaljtranskribera hela materialet hade varit omöjligt inom tidsramen för denna studie, 

med tanke på materialets omfattning och den tidskrävande metoden. Detta sista urval blir en del i 

analysprocessen. De interaktioner som exemplifierar skeenden med relevans för analysen valdes ut. 

Det fanns till exempel många sekvenser med icke-verbala korrigeringar av elever, varav en sådan 

sekvens valts ut som representativ för att närstudera.  

Datamaterial 

Observationerna vid två olika skolor, totalt 735 minuters lektionstid (cirka 18 lektioner á 40 minuter), 

resulterade i 1680 minuter videomaterial (28 timmar) och ytterligare 713 minuter ljudmaterial, vilka 

betraktas som studiens huvudmaterial. 

                                                      
11

 Observera att detta inte beror på någon komparativ ambition, men jag ser ändå en poäng i att ramarna för 

klasserna är liknande. Enskilda observationer bör variera av naturliga skäl, inte för att en grupp är yngre eller har 

dramatiskt annorlunda förutsättningar. 
12

 Detta innebar inte nödvändigtvis att lärarna tyckte att arbetsro var ett mycket stort problem i klassen, för så var 

inte alltid fallet. Däremot var det vanligt att lärarna upplevde att de lade ”mycket tid och energi” på att hålla 

ordning. Ibland upplevde man att det gav resultat, ibland inte. Se skattningsfrågorna i Bilaga 3. 
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Huvudmaterial 

Alla inspelningar från klassrummen behandlades konfidentiellt och lagrades på en extern hårddisk som 

förvarats inlåst, förutom under själva analysprocessen. Materialet bearbetades om till avidentifierade 

textdokument med kombinationer av anteckningar och transkriptioner, vilka sedan blev underlaget för 

samtalsanalys. 

Kompletterande material 

Utöver det huvudsakliga datamaterialet tillkom även kompletterande material som fältanteckningar, 

fotografier och informella samtal med personalen. Fältanteckningarna utgjorde ett kronologiskt skelett 

för vad som skett under de observerade lektionerna. Dessa anteckningar är ”kompletterande” eftersom 

de inte användes ensamma som underlag i analysen, men var ett oumbärligt redskap för att hitta rätt i 

inspelningarna och för att tidigt notera viktiga skeenden att återbesöka.  

Efter varje observationstillfälle omvandlades de handskrivna fältnoteringarna till ett digitalt dokument 

som sedan blev grunden för att infoga anteckningar, reflektioner, mer detaljerade transkriptioner och 

kodningar under analysprocessen då inspelningarna studerades närmare. Härifrån valdes sedan de 

exempel som detaljtranskriberats direkt från huvudmaterialet och blivit resultaten i denna studie.  

Figur 1. Ett utdrag ur den handskrivna fältdagboken, samt motsvarande avsnitt i den digitala fältdagboken efter 

en första genomgång av videoinspelningen.  

Det jag kallat för ”samtal med personal” eller ”informella intervjuer” inkluderar alla typer av frågor 

jag ställt till personalen på de observerade skolorna. När frågor uppstod kring praktikaliteter eller 

klassens bakgrund som inte gick att urskilja genom observationerna, så sökte jag denna information 
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som vittnesmål från personal. Att ha en viss dialog med personalen före och efter observationerna har 

både bidragit till förtroende i forskningsprocessen och till en bakgrundsförståelse av klassens vardag 

och förutsättningar.  Tanken var att huvudmaterialet skulle erbjuda den data som behövdes för mina 

resultat, men att kompletterande information ibland kunde behövas
13

. Jag dokumenterade svaren i 

mina fältanteckningar eller i särskilda ljudinspelningar. Om jag upplevde risk att påverka lärarens 

agerande mitt i pågående studie, så sparade jag sådana frågor till ett möte efter att alla observationer 

var avslutade.  

Metod för bearbetning och analys 

Digitalisering av fältanteckningarna var det första steget i bearbetning av data, efter varje obser-

vationstillfälle. Sedan påbörjades processen med att fylla på mer detaljer från videomaterialet. Redan 

här gjordes bedömningar kring vad som skulle komma att blir relevant för studiens syfte. Ibland kan 

det stå i anteckningarna att ”eleverna arbetar relativt tyst i sina böcker, räcker upp handen om de 

behöver hjälp och då kommer läraren för att hjälpa dem”, vilket kan vara det enda värt att notera under 

tio minuters tid, och då har alla detaljer i denna interaktion inte dokumenterats mer noggrant än så. 

Om det däremot uppstår en dialog där ordning eller agenda behandlas har den sekvensen transkriberats 

i mycket större detalj. 

Samtalsanalys 

I denna studie appliceras ett perspektiv på klassrumsordning som något situerat, lokalt och gemensamt 

konstruerat genom interaktion. Därmed vill jag transkribera och analysera interaktioner med lämpliga 

verktyg, som finns att tillgå i konventioner som etablerats inom samtalsanalys (Jefferson, 2004). 

Samtalsanalys är en detaljerad metod för att kartlägga vad som sker inom interaktionsskeenden, även 

om de förflyter snabbt och har stor komplexitet.  

Min analysmetod, samtalsanalys, har sitt ursprung som metod i det etnometodologiska perspektivet 

och innebär att interaktion transkriberas i stor detalj för att sedan kunna analyseras. I transkriptionen 

framgår vem som talar, hur man talar, vem som avbryter vem och när, hur långa tystnader som upp-

står, vilka icke-verbala signaler som kompletterar kommunikationen och så vidare. Transkribering av 

relevanta interaktioner genomfördes med hjälp av samtalsanalytiska konventioner (Jefferson, 2004). 

De symboler jag valt att använda för mina transkriptioner förklaras i min egen transkriptionsnyckel 

(Bilaga 1). I transkriptionerna ämnade jag vara detaljerad endast i den utsträckning det är relevant, 

eftersom detaljrikedom till överdrift kan vara ett hinder snarare än en tillgång, som Richard Hilbert 

                                                      
13

 Till exempel: reflekterade läraren kring huruvida det var tillåtet att använda miniräknare som hjälpmedel under 

matematiklektionen i faktordelning? Detta diskuterades av eleverna, men läraren var inte i närheten och gav inte 

sin synpunkt på saken under pågående observation. Med hjälp av min kompletterande intervju kunde jag 

bekräfta vad jag anat, nämligen att läraren inte i förväg etablerat något särskilt förbud för miniräknare. Ett 

eventuellt förbud var därmed spekulativt från elevernas sida. Se vidare diskussion under Resultat, sekvens 4.  



40 

 

uttrycker det (1992, s. 197). Ibland var det många som samtalade samtidigt i ett klassrum och då blev 

det mest praktiskt att bara transkribera replikerna mellan personer som involverats i den relevanta 

interaktionen, eftersom det skulle bli rörigt och irrelevant att skriva in vad någon annan pratar om en 

halvmeter bort. Transkriberingsprocessen är ett analysarbete som i sig själv begränsar vad som är 

relevant att analysera. 

Transkriptionerna blev sedan bas för närmare analys med målet att besvara forskningsfrågorna. 

Mönster och regelbundenheter som uppstår kan förstås med hjälp av begrepp i tidigare samtals-

analytisk forskning eller bli utgångspunkt för konstruktion av nya begrepp. I litteraturöversikten och 

teorikapitlet diskuterades begrepp som direktiv, tillsägelser, mitigering, ansvarsskyldighet med flera, 

vilka fått relevans i analysarbetet. 

Tanken bakom samtalsanalys är att man kan bevisa mer om människors intentioner och handlande 

genom att transkribera deras naturligt förekommande interaktioner, än att till exempel konstruera en 

intervjusituation där handlande diskuteras. Eftersom människor gör sina intentioner synliga för var-

andra genom intersubjektivitet i interaktionen, så blir de även synliga för forskaren (Heritage, 1984, s. 

259). Vad gäller normer och övergripande regler för interaktion kan de tyckas svåra att få syn på och 

studera genom att titta på vardagligt samspel, men här kan etnometodologi som teoretiskt perspektiv 

vara till hjälp. John Heritage beskriver hur avvikelse från normen kan synliggöra själva normen 

mycket tydligare än konformiteten gör (Heritage, 1984, s. 116). För klassrumsordning kan detta 

innebära att önskvärt beteende synliggörs när deltagare uppmärksammar vad som är oönskat beteende. 

Om läraren uppmärksammar elever som småpratar genom en tillsägelse, så förstår vi något om 

lärarens syn på önskvärt beteende. 

I början av analysprocessen letade jag öppet efter alla typer av konstruktionshandlingar i materialet, 

för att sedan blir mer specifik i vad jag upplevde som relevant för analysens syfte. Esaiasson et al. 

beskriver denna avsmalning såhär: ”Under de tidiga stegen brukar observationerna fungera ungefär 

som trålfiske – det mesta kommer med utan större urskiljning. Men ju längre fram man kommer i 

forskningsprocessen desto mer fokuserad behöver man bli” (Esaiasson, et al. 2012, s. 310). I mitt fall 

innebar det till exempel att jag i början hittade alla möjliga exempel på tillsägelser och blev allt bättre 

på att urskilja vad en tillsägelse var. Efterhand delade jag upp dem i olika typer av tillsägelser som fick 

olika kodnamn (LO-NH, LA-AI, KO-NR och så vidare, se figur 4 i resultatkapitlet), vilka kunde 

användas för att allt mer effektivt hitta och identifiera de olika typerna i materialet. 

När mina resultat presenteras så arbetar jag kring en transkriberad sekvens i taget och inleder med att 

beskriva kontext som blir relevant för excerptet. Jag placerar interaktionen i sitt sammanhang genom 

att beskriva till exempel vilket ämne som lektionen handlar om och vad som skett precis innan denna 

interaktion påbörjas, om det behövs. Ibland är det viktigt att veta att detta är första lektionen på dagen, 

ibland vilka regler som etablerats för arbetsuppgiften – här är jag flexibel och beskriver endast 
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relevanta aspekter. Efter själva transkriptionen följer sedan analys av händelseförloppet med kopp-

lingar till teori, tidigare forskning och relationen till övriga resultat. 

Etiska hänsynstaganden 

Med tanke på den potentiellt känsliga information som kan samlas in genom videoobservationer, är 

det av största vikt att videomaterial förvaras på ett säkert sätt och inte görs tillgängligt för andra än 

forskare med tystnadsplikt. Det är även viktigt att alla som är synliga i videomaterialet och som 

därmed kan bli synliga i den publicerade analysen kan garanteras anonymitet och i övrigt är väl 

informerade av vad deltagande i studien innebär.  

I enlighet med informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7), så informerades läraren vid första 

kontakt om syfte, genomförande och frivilligt deltagande. Eleverna informerades muntligt i helklass 

om detsamma och fick ta hem skriftlig information för signatur från vårdnadshavare (Bilaga 4), innan 

observationer kunde påbörjas. Detta är i enlighet med samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). 

Eleverna skrev även på formulären med sin egen signatur, vilket inte är strikt nödvändigt då 

underskrifter fanns från vårdnadshavare, men min tanke var att det uppmuntrade till att eleverna 

verkligen skulle tala med sina föräldrar om vad de fått veta kring studien och själva lämna aktivt 

samtycke till deltagande. Även lärare och övrig berörd personal lämnade skriftligt medgivande (se 

bilaga 5).  

Att välja två klasser på två olika skolor ökar anonymiteten för deltagarna i studien. Även om en 

kollega på skolan skulle veta vilken klass som deltagit i studien, så kan hen inte med säkerhet säga att 

en viss interaktion, situation eller aktivitet skett på den egna skolan, det kan ju ha varit en observation 

från den andra (för vederbörande okända) skolan. Detta upplever jag som en trygghet för samtliga 

deltagares skull och därför som ännu en god anledning att utöka till just två elevgrupper istället för en. 

Här är det konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12) som jag har i åtanke. Den säkra 

förvaringen av videomaterial sörjer även för nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).  

Elever som inte gett medgivande till studien har inte filmats, alternativt så har material raderats om de 

av misstag rört sig i klassrummet så att de fastnat på kamera. Det är även viktigt att under studiens 

gång vara lyhörd för deltagarnas behov och funderingar. Att från början tacka ”ja” ska inte innebära att 

man nu måste delta även om man senare skulle känna obehag och ändra sig. I mitt fall har det ibland 

inneburit att svara på frågor som uppstår bland eleverna. Trots att eleverna informerats långt innan 

observationerna påbörjas, så är det kanske först vid mitt andra eller tredje besök som de undrar, ”vem 

är det egentligen som ska titta på den där filmen du gör?”. Att då kunna besvara på ett sätt som 

bekräftar deltagarnas rättigheter har i mitt fall varit tillräckligt för att undvika ytterligare bortfall under 

studiens gång.  
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Som forskare har jag även ett etiskt ansvar att utesluta material från analysen om det kan anses vara 

allt för känsligt för att publicera. Det ska inte ligga på deltagarnas ansvar (särskilt eftersom många av 

mina deltagare är mycket unga) att informera forskaren när något uppstår som de faktiskt inte vill ska 

publiceras i forskning. Jag diskuterade denna balansgång med etnograf William Corsaro som gav mig 

det utmärkta rådet: ”No data is so important that you have to use it”. Om det skulle uppstå dialoger 

som visserligen vore utmärkta exempel för analysen, men där mycket personliga hemförhållanden 

eller liknande diskuteras, så vore det etiskt olämpligt att välja just dessa för publicering. Oftast finns 

det andra sekvenser att välja som kan illustrera samma sak.  

Reflektion över metoden 

Jämfört med intervjuer eller enkäter, så är observationer att föredra vad gäller att undersöka hur 

människor egentligen gör något (Loseke, 2016, s. 113). De många enkätstudier som genomförs där 

lärare och elever tillfrågas om arbetsro i klassrummet kan bara säga något om vad individerna kan 

sätta ord på att de tycker. Min studie kan istället säga något om vad som faktiskt sades, gjordes och 

konstruerades socialt i undervisningspraktiken. 

Möjliga nackdelar kan vara att de som observeras påverkas mer av kameror än de gör av en deltagande 

observatör. För att minimera denna sidoeffekt har jag observerat samma klasser tillräckligt länge, så 

att de vänjer sig vid kameror och fortsätter vardagen så naturligt som möjligt. Jag var även medveten i 

analysarbetet om att vissa beteenden kan ha påverkats av själva observationssituationen. Jag såg inga 

större indikationer
14

 om att min närvaro påverkade klassens beteende och det gjorde inte heller lärarna 

när jag frågade kring detta efter avslutade observationer. 

Fördelen med metoden är att vi får ett empiriskt smakprov på vad som ”verkligen” sker, inte på vad 

aktörerna tycker om vad som sker. Det finns dock mycket som studien inte visar. Vi kan inte gene-

ralisera hur brett som helst. Vi vet inte om observerade strategier och fenomen är samtliga möjliga 

strategier – om vi hade observerat andra skolor hade kanske andra strategier varit närvarande. Vi vet 

inte heller hur vanliga observerade fenomen är, eller vad dessa beror på. För sådana resultat krävs 

andra typer av studier – kvantitativa eller experimentella.  

På tidigt 90-tal skriver Paul ten Have att många samtalsanalytiska artiklar saknar tillräckliga metod-

ologiska diskussioner, inte heller beskrivs urval eller kontext för den studerade interaktionen (ten 

Have, 1990, s. 23-24). På så vis tycks de klassiska samtalsanalytikerna stå i stor kontrast till 

etnograferna, som ser all interaktion i relation till sin kontext, omgivning och förutsättningar. I mitt 

fall är föreliggande studie inte en tidsskriftsartikel utan ett examensarbete, där tydlig metod-

beskrivning uppmuntras. Jag använder samtalsanalys som huvudmetod eftersom jag ser fördelar med 

                                                      
14

 Naturligtvis var det ibland så att eleverna tittade på mig, ställde någon fråga eller viskade med en kompis om 

närvaron av kameror, men detta var mest i början av observationen och gick alltid snabbt över när elever och 

lärare uppfylldes av skoldagens innehåll. 
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den empiriska näranalysen och den begreppsapparat som medföljer perspektivet. Jag låter mig dock 

inte begränsas av att se interaktioner som helt oberoende av sitt sammanhang. Förståelse för kontexten 

krävs för att kunna anlysera samspel och rimligen tro sig förstå vad som sker. 

Att kunna se videoklippen om och om igen bidrar till en ökad distans till materialet, vilket är av stor 

vikt för mig som själv är verksam lärare och behöver hålla mig objektiv till vad som sker. Det är lätt 

att man i sina fältanteckningar skriver på ett mer subjektivt sätt, när man är på plats i situationen och 

mitt i de känslor och kontexter som råder där och då. Ibland skiljer sig mitt minne av en situation från 

det jag sedan kan se i videoinspelningen. Vad sades egentligen? Vem sa vad först och vad hände 

sedan? Vilken replik var ett svar på vilken fråga eller vilket påstående? Vikten av video som metod för 

att kunna observera en konkret empiri på ett sakligt sätt blir här mycket tydlig. 

Esaiasson (et al. 2012) menar att en nackdel med observationer är att de inte visar ”människors 

intentioner med sina handlingar eller vilka tolkning de gör i olika situationer” (Esaiasson, et al. 2012, 

s. 305). På sätt och vis är det sant att människors agerande inte alltid demonstrerar vad de tycker och 

tänker om situationen, det får man fram bättre genom en intervju, om tankegången är så medveten att 

aktören kan formulera sig kring den. Etnometodologi som teoretiskt perspektiv, särskilt förståelse för 

hur intersubjektivitet fungerar, är dock ett användbart redskap för att faktiskt tolka fram relevanta 

intentioner. Vi kan inte veta allt som deltagarna tänker, men deltagare i en interaktion måste 

demonstrera relevanta tolkningar inom interaktion för att kunna skapa en gemensam förståelse om vad 

som sker (Heritage, 1984, s. 259). Försöken till gemensam förståelse blir i högsta grad synliga genom 

transkribering av videoobservationer. I analysarbetet krävs sedan en medvetenhet om vad som är 

möjligt att se och bevisa genom interaktionen och vad som faktiskt är omöjligt att veta med 

tillgängliga data.  

Vad gäller analysarbetet gäller det även att vara medveten om hur min roll som verksam lärare kan 

påverka mina tolkningar. Jag förnekar inte att jag har ett tydligt lärarperspektiv i min ingång till ämnet. 

Intresset för ordning är väckt ur dilemmat att försöka undervisa i en verklighet där elevers agenda och 

lärarens planer för undervisning inte alltid stämmer överens. Läraren har vissa förväntningar på sig att 

en viss typ av undervisning ska genomföras och få vissa resultat, i form av måluppfyllelese gällande 

både kunskapskrav och sociala mål. Både lärare och elever kan se vissa elevbeteenden som oönskade i 

relation till dessa förväntningar och det är här jag tar min utgångspunkt. En forskare som studerat 

samma videomaterial från barns perspektiv skulle troligen ställa andra frågeställningar och få ett annat 

fokus i sina analyser. 
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7. Resultat och analys 

Här presenteras mitt resultat genom analys av olika teman; 1) oönskat beteende, 2) lärarens strategier, 

3) kamratdisciplin och 4) agendakonflikt. Till sist sammanfattas resultaten.  

7.1) Oönskat beteende 

Vilka beteenden som var oönskade blev synligt när någon orienterade mot ett visst beteende som 

oönskat genom att visa missnöje på något sätt. Genom att studera denna avvikelse från normen syns 

även något om vad som var normativt och önskvärt beteende. I följande avsnitt utforskas exempel på 

vad som gjordes relevant som oönskat och av vem. 

Att konstruera ordning 

Vad gäller ordning var det ofta tystnad eller dämpat röstläge som eftersträvades i de observerade 

klasserna och olika ljud från elever kunde orienteras mot som oönskade, beroende på situation. Det 

kunde röra sig om elever som pratade när det skulle vara helt tyst, elever som pratade för högt vilket 

störde andra som arbetade, eller elever som gjorde andra ljud med kroppen, stolen, bänken eller andra 

material.  

I interaktionen nedan gör en elev, vi kan kalla honom Erik
15

, så att den bärbara elevdatorn piper 

ganska högt eftersom han trycker ned flera knappar samtidigt på tangentbordet. Det är många elever 

som vill ha hjälp med att påbörja sitt skrivande just nu och Erik har väntat på hjälp en stund. Läraren 

sysslar med att hjälpa en annan elev, men avbryter sig för att adressera Eriks beteende: 

Sekvens 1 

Deltagare – Lärare (L), elev Erik (E), Eriks dator (D).  

01 E: ((trycker ner händerna över tangentbordet)) 

02 D: PIP PIP PIP PIP PIP PIP 

03 D: ((fortsätter att pipa i ungefär 9 sekunder)) 

04 L: men Erik?= 

05 E: ((lyfter bort händerna från datorn)) 

06 L: sluta 

07 E: ((trummar med fingrarna mot bänken)) 

08 L: ((fortsätter sitt samtal med andra elever)) 

09 E: ((börjar gunga på stolen)) 

När läraren i sekvens 1 namngiver Erik lyfter han omedelbart bort händerna från datorn, innan själva 

instruktionen kommer: ”sluta” på rad 6. Detta är en relativt typisk och okomplicerad tillsägelse som 

får önskvärt resultat, nämligen att Erik slutar att pipa med datorn. Han börjar istället snart att gunga på 

stolen, som om han ersätter en sysselsättning med en annan. Ingen reagerar på att stolgung skulle vara 

                                                      
15

 Alla personnamn är fingerade. 
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olämpligt, kanske eftersom det är tystare och därför mindre störande för andra. Erik fortsätter att växla 

mellan olika rörelser och sittpositioner medan han väntar på läraren för hjälp med arbetet på datorn.  

Även elever kunde konstruera ordning genom att orientera mot oönskade ljud. I nästa interaktion 

börjar någon/några elever att irritera sig på andra elever som tjatar om att det är dags för paus. När 

sekvensen börjar sitter eleverna relativt tysta och arbetar med problemlösning i matematik. Läraren 

Annika har nyss förtydligat vilken uppgift man kan fortsätta att arbeta med om man kört fast på de 

ordinarie uppgifterna. Ett system med könummer används för elever som vill ha hjälp. I schemat på 

tavlan står en tid för när det är dags för en kort rörelsepaus i arbetspasset, och den tiden har 

överskridits lite nu. Läraren säger dock ingenting, hon fortsätter att hjälpa elever och de flesta 

fortsätter att arbeta: 

Sekvens 2 

Deltagare – Läraren Annika (L), elev Maria (M), elev Pelle (P), elev Niklas (N), 

andra elever (?)16. 

01 P: vi ska ha paus nu. (3.0) 

02 N: ((tittar mot Pelle, tittar mot tavlan)) ja:: (.) vi ska väl pausa 

03 P: mm nie femti. 

04 ?: nie femti? (2.0) 

05 ?: va e klockan nu? 

06 N: AA vi skulle ha pausat (.)  

07 ?: för tie minuter sen (2.0) 

08 ?: PAUsen 

09 ?: anniKA? ((viskar)) annika::: (xx) annika 

10 ?: ((viskar)) [annika:::: 

11 ?:            [vi ska ha paus nu 

12 ?: ((viskar)) vi ska ha paus nu:: (7.0) 

13 ?: >annika de e< paus nu. 

14 ?: (tys::t) (2.0) 

15 ?: NÄR slutar vi? (5.0) 

16 ?: vi skulle ha haft paus för fem minuter sen. 

17 ?: va? (1.0) 

18 ?: vi skulle ha haft paus för fyra minuter sen. 

19 ?: ne:j 

20 ?: jo: 

21 P: ((mot elev)) vi skulle ha paus för tie minuter sen. (3.0) 

22 ?: ((mot läraren)) vi skulle ha paus för tie min- 

23 M: ((mot eleverna)) men kan ni va TYSTA?= 

24 L: ((hyschar skarpt)) SSSHHHH 

25    ((nu blir det tystare i ett par minuter innan läraren håller en genomgång  

       av problemlösningen, följt av rörelsepaus)) 

Diskussionen om pausen har pågått i drygt en minut när Maria ledsnar och ganska högt utropar ”men 

kan ni va TYSTA?”, på rad 23. Hon påbörjar sin tillsägelse med ”men”, vilken även är något deras 

                                                      
16

 Här är det tyvärr svårt att urskilja exakt vem som säger vad. Om källan är osäker har uttalandet markerats med 

ett frågetecken. 
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lärare tenderar att göra. Att påbörja med ”men” indikerar att det här inte är ny information, mottagaren 

borde redan veta att de borde vara tysta. Kanske refererar Maria tillbaka till uttalandet på rad 14, där 

någon redan försökt att få tyst? Tyvärr vet vi inte vem som säger detta eller vem hen vänder sig mot, 

men det är möjligt att det tysta uttalandet inte hördes så långt, eftersom ingen direkt avtrappning i 

diskussionen uppstår som resultat. Det blir inte lugnt förrän Maria höjt rösten lite och läraren hyshar 

skarpt direkt efter, på rad 24. Vi vet inte om det är Marias tillsägelse eller lärarens hyschande som 

leder till resultatet. Vi vet heller inte om läraren ledsnade precis samtidigt som Maria, om hon 

uppmärksammades om problemet i och med Marias uttalande, eller om hyschandet även riktas delvis 

mot Maria.  

I sekvens 2 betraktar alltså både läraren och vissa kamrater ”tjat om paus” som oönskat beteende
17

, 

trots att den överenskomna tiden på tavlan faktiskt överskridits. Underförstått så innebär det att man 

måste vänta tills läraren säger till att det ska bli paus, i denna kontext. Det finns dock en betydande 

proteströrelse bland eleverna, där fler och fler stämmer in när inget svar från läraren kommer. Från 

början är det Pelle och Niklas som lyfter problemet, men andra tar över. Eleverna försöker på så sätt 

att hålla läraren ansvarsskyldig att följa det förbestämda schemat. Först efter tillsägelse finner sig 

elevgruppen i att vänta tills läraren är redo för paus. 

Notera även att detta är en ordningsfråga eftersom Maria ber kamraterna just att vara tysta. Hon säger 

inte ”fortsätt att jobba nu”, för hon bryr sig egentligen inte om huruvida de arbetar, hon vill bara att de 

ska vara tysta så att hon inte blir störd i sitt eget arbete.   

Att konstruera agenda 

En del tillsägelser har ingenting med störande beteende att göra, utan handlar om vad som räknas som 

kunskap (jmf Manke, 1997, s. 92) eller som legitim skolaktivitet. Läraren eller kamraterna kunde 

orientera mot ett beteende som var oönskat inte för att det störde andra, utan för att det avvek från 

syftet med lektionen och inte ledde mot (”rätt” typ av) lärande.  

Vid ett tillfälle hade en grupp elever som uppgift att hämta sin frukt och sin kalender från väskan i 

hallen, sedan sätta sig vid sin bänk, äta sin frukt och skriva i kalendern vad de gjort under veckan som 

gått. En elev, Sofia, hade glömt sin kalender och beslutade därför att hon inte kunde göra 

skrivuppgiften: 

Sekvens 3 

Deltagare – Lärare (L), elev Sofia (S), elev Isa (I).  

01 S: ((sätter sig vid bänken med sin frukt)) 

02 I: var e din kalender? 

                                                      
17

 Eventuellt är det även ”elever som högljutt klagar på andra elevers högljuddhet” som refereras av läraren, med 

tanke på hyschningens placering, men vi vet inte säkert vem detta riktats mot. I intervju efteråt så uppger läraren 

att hon inte minns denna sekvens, så kanske var hon för fokuserad på eleven hon hjälper för att notera vad det 

störande pratet handlar om. 
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03 S: har glömt den ((obekymrat))  

04 L: EEH SKA NI KOMMA PÅ PLATS DÅ? (.) MED frukt och= 

05 L: förhoppningsvis en kalender om den är med idag? 

06    ((eleverna pratar, sätter sig, läraren ger förslag till klassen 

       på vad man kan skriva, två minuter förflyter)) 

07 L: eh (.) Sofia?  

08 L: ta och skriv på ett papper om du inte har kalendern med 

09 L: så får du klistra in det 

10 S: mm 

11 L: gå och hämta ett papper. 

12 S: ((reser sig och hämtar ett papper)) 

13 L: NÄR NI HAR SKRIVIT KLART (.) SÅ kan ni bara sitta lugnt och stilla 

14 L: så börjar jag läsa när alla är färdiga.  

Med tanke på hur läraren formulerar sig på rad 5, ”förhoppningsvis en kalender om den är med idag”, 

indikerar hon att hon vet någon som inte har med sin kalender. Sofia kan ha nämnt detta till läraren i 

hallen utanför, vilket inte observerats. Dock verkar läraren och Sofia ha missförstått varandra 

angående vad som ska göras åt detta. Sofia har tolkat det som att hon inte behöver skriva idag, men 

när läraren efter en stund noterar att Sofia inte skriver, så instruerar hon henne att skriva på lösblad 

istället. Ingen konflikt uppstår här, eftersom Sofia omedelbart anpassar sig till lärarens agenda. 

Notera att även kamraten Isa har märkt att Sofias kalender saknas, vilket blir synligt i frågan på rad 2. 

Isa nöjer sig dock med svaret att Sofia glömt den, utan att kommentera vidare. Kanske är Isa 

omedveten om hur man bör göra om kalendern är glömd, eller så lämnar hon det upp till läraren att 

upptäcka och åtgärda detta. Hennes fråga vittnar dock om att elever faktiskt bryr sig om vad 

kamraterna gör eller inte gör, även utanför ordningsfrågan.  

Eleverna kunde konstruera agenda genom att orientera mot kamraters beteende som de upplevde som 

utanför syftet med lektionen. I interaktionen nedan har eleverna uppmanats att träna faktordelning. I 

genomgången sa läraren att man ska försöka komma på hur produkten kan delas upp i faktorer med 

hjälp av huvudräkning, men om det blir svårt kan man använda sig av ett papper med 

multiplikationstabeller på. Läraren har inte specificerat om man får använda miniräknare eller inte för 

denna uppgift. Sekvensen börjar när en elev, Olle, hämtar något från ett skåp. Han gömmer det bakom 

ryggen när han återvänder till sin sittplats: 

Sekvens 4 

Deltagare – Elev Olle (O), elev Måns (M), elev Simon (S), elev Fredrik (F), andra 

elever (?). 

01 O: ((skyndar tillbaka från skåpet)) 

02 M: ((tittar upp på Olle)) OLLE HAR MINIRÄKNARE 

03 S: jävla HACKer. 

04 M: ((tittar på Simon)) 

05 S: ((skrattar)) 

06 ?: det är ju hjälpmedel. 
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07 ?: aa de [e FUSK 

08 ?:       [de e HACKS 

09 F: nej (.) 

10 M: är det inte? ((tittar mot Fredrik)) (.) 

11 M: [((reser sig och hämtar en miniräknare))  

12 M: [då får jag väl också. 

13 S: (.) ((reser sig och hämtar en miniräknare)) 

14 ?: ((retsamt)) Måns har minirä:knare:: 

15 M: (bara för inte du har de) 

Eleverna utforskar med hjälp av olika begrepp huruvida något är tillåtet eller icke tillåtet. Begreppet 

”fusk” på rad 7 har helt klart negativa konnoteringar – om något är fusk så är det inte tillåtet. Mindre 

tydligt är det vad eleverna menar med en ”hacker” som använder ”hacks”. Är ett hack ett fusk, eller är 

det bara ett smart sätt att lösa ett problem? På rad 9 påstår Fredrik att miniräknare faktiskt inte är 

fusk/hacks, vilket Måns vill få bekräftat (rad 10). Då ingen protesterar hämtar han öppet en egen 

miniräknare, tätt följd av Simon.  

Ingen av klasserna jag observerat hade nedskrivna klassrumsregler framme och de refererade inte 

heller till ”regler” när de talade om vad som var tillåtet. Eleverna hade dock ändå ett koncept om vad 

som gäller, att ”man får inte” göra vissa saker. I ovanstående sekvens blir eleverna osäkra på vad som 

egentligen gäller. Läraren finns inte i närheten av dessa pojkar just nu för att bekräfta eller neka 

huruvida miniräknare är tillåtna för detta moment
18

, istället är det eleverna som konstruerar 

tillåtenheten. När Olle hämtar sin räknare håller han den bakom ryggen, vilket i sig signalerar att han 

tycker att han gör något icke tillåtet. Kanske hade Måns inte reagerat på samma sätt om inte Olle gjort 

”fusket” så uppenbart? När Måns senare konstaterar att ”då får jag väl också” (rad 12) så protesterar 

ingen mot denna logik. Nu är det allmänt etablerat bland eleverna att miniräknare är tillåtet, så länge 

ingen bevisar motsatsen. Just denna sekvens visar så tydligt att klassrumsordning är lokalt konstruerad 

och öppen för omtolkning, ibland utan att läraren är involverad alls. 

Fyra riktningar 

Ovan har vi sett exempel på alla fyra ”riktningar” som är möjliga för ett åtgärdande uttalande: 

Avsändare          Mål 

Lärare          Ordning 

Kamrat (elev)           Agenda 

Figur 2. Fyra riktningar för direktiv och tillsägelser. 

                                                      
18

 Jag reflekterade senare med läraren kring detta. Hon medger att hon inte etablerat någon regel kring 

miniräknare för just denna uppgift, men tror att hon skulle säga ja om något hade frågat om lov. Det var tillåtet 

att använda andra hjälpmedel, bland annat färdiga multiplikationstabeller, så hon såg ingen anledning att 

förbjuda miniräknare för syftet att öva faktordelning.  
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Det finns två möjliga avsändare och två möjliga ”mål” för en åtgärd/tillsägelse, vilket skapar fyra 

riktningar: LO, LA, KO och KA.  

Bland de tillsägelser som observerats kommer dock en övervägande majoritet från läraren och riktas 

mot en eller flera elever. Oftast är det ordningsfrågor som är målet med tillsägelsen, i det material som 

ingår i denna studie. LO är alltså den vanligast förekommande tillsägelsen i materialet.  

Kontextanpassat röstläge  

Vad som anses vara oönskat beteende, både av lärare och av elever, beror helt på kontexten. Ibland är 

det acceptabelt att prata med bordsgrannen i normal samtalston, men ibland är det så tyst i 

klassrummet att man måste viska istället. Ibland godtog läraren att eleverna talar rätt ut för att besvara 

en fråga riktad till klassen, andra gånger krävde hen att handuppräckning skulle föregå alla uttalanden.  

Ibland tydliggjordes vad som gällde för tillfället med uttalanden som ”nu ska det vara tyst här inne”, 

andra gånger var det förväntade beteendet outtalat. Då blev önskat beteende synligt enbart genom ett 

synliggörande av oönskat beteende. Den brutna normen var vad som synliggjorde normen (Heritage, 

1984, s. 116). I nästa sekvens visar läraren vilken ljudnivå som gäller genom att uppmärksamma ljud 

som överskrider den normativa gränsen. 

Det är tyst läsning i klassrummet och ingen har sagt något med högre samtalston än en viskning på 

mer än tre minuter. Några elever ska göra andra uppgifter än läsning, vilket läraren hjälpt dem med i 

viskande tonläge. Nu söker en elev, David, hjälp från en elevassistent för att diskutera något i sin 

arbetsbok. Eleven talar med ganska låg röst, men inte i viskningar, så det som sägs hörs över det tysta 

klassrummet. Svaren från assistenten, Micke, är så låga att de inte hörs på inspelningen: 

Sekvens 5 

Deltagare – Lärare (L), elev David (D), elevassistent Micke (M).  

01 D: ((reser sig, tar med sin bok fram till Micke)) 

02 M: ((följer David tillbaka till sin sittplats och lutar sig över boken)) 

03 D: (xx) 

04 M: (xx) 

05 D: vadå  

06 M: (xx) 

07 D: jaHA, så det här är bara- det HÄR är (xx), det är (xx) 

08 M: (xx)  

09 D: jag har ju redan gjort den här förut (.) fast du ser, det är samma som här 

10 M: (xx) 

11 D: JA (.) jag har ju skrivit- det är ju [här.  

12 L:                          ((går förbi, [tittar mot David)) 

13 D: det är ju SAMma HÄR. 

14 L: ((hyshar mjukt och viskar)) sshh tyst där [nere 

15 D:                                           [så jag ska- ((tystnar)) 

16 L: ((hjälper en annan elev))  
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Läraren uppmärksammar elevens röstläge som olämpligt, hyshar och uppmanar att det ska vara ”tyst 

där nere” på rad 14. David fortsätter sedan sitt samtal med assistenten, men sänker rösten så mycket att 

ljudinspelningen någon meter bort inte plockar upp den alls. Under de flesta lektioner har samma 

lärare en lite högre toleransnivå. Om flera elever i rummet är i rörelse, arbetar och talar med varandra 

med lågt röstläge, som David gör här, så ses det mestadels inte som störande av omgivningen. Det är 

bara i den extrema tystnad som råder i rummet just nu som allt utom viskningar kan ses som 

avvikande. 

Elevkonflikter 

Datamaterialet innehåller inte särskilt många elevkonflikter, men när läraren noterade elevbeteenden 

som riskerade att eskalera en konflikt, så åtgärdade läraren detta på ett liknande sätt som 

ordningsproblem åtgärdades. Följande sekvens är ett kort exempel på detta. Under ett pass i svenska 

har läraren avbrutit det enskilda arbetet och söker alla elevers uppmärksamhet för att berätta ett 

exempel på hur man kan skriva. Medan läraren pratar
19

 så sitter eleven Tobias och kastar upp sitt sudd 

i luften och låter det studsa ned mot bordet. Han sitter snett mittemot eleven Fia vid samma bord. Efter 

några suddkast så studsar suddet iväg och landar nära Fia: 

Sekvens 6 

Deltagare – Lärare (L), elev Tobias (T), elev Fia (F). 

01 L: lyssna. [((läraren berättar hur man kan skriva)) 

02 T:         [((kastar upp sitt sudd, det studsar mot bänken)) 

03 T: ((tittar mot läraren, tittar mot suddet, kastar upp suddet igen)) 

04 T: ((kastar suddet en tredje gång, det studsar bort mot Fia)) 

05 F: ((sträcker fram sin hand och tar suddet)) 

06 T: ((lutar sig snabbt långt fram över bordet och försöker nå suddet)) 

07 F: ((drar bort handen från Tobias)) 

08 T: ((reser sig och går runt bordet mot Fia)) 

09 F: ((sträcker fram handen med suddet mot Tobias)) 

10 T: ((trycker ner Fias hand mot bordet och tar suddet)) 

11 T: ((trycker Fias papper åt sidan och [återvänder till sin plats)) 

12 F:                                    [((rättar till sina papper igen)) 

13 L: ba:ra det här- att- 

14 T: ((sätter sig ned och trycker fram bordet hårt åt Fias håll)) 

15 L: ((tittar på Tobias)) NE:J. STOPP. 

16 T: ((drar tillbaka bordet lite)) 

17 L: ((fortsätter berätta)) 

18 T: [((kastar en penna mot Fia))  ] 

19 F: [((håller armarna framför sig,] sänker dem och tittar mot pennan)) 

20 F: ((tittar mot T)) (xx) ((tittar mot läraren och sitter still)) 

21 T: ((tittar mot läraren och sitter still))  

                                                      
19

 Under hela sekvensen så pratar läraren med hela klassen om skrivarbetet. Lärarens repliker är mestadels 

irrelevanta för interaktionen mellan Tobias och Fia, så de har uteslutits för att underlätta läsbarhet. 
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Konflikten mellan Tobias och Fia sker mestadels genom icke-verbal kommunikation, det är först när 

bordet flyttas på rad 14 som läraren upptäcker detta och åtgärdar med ett verbalt direktiv på rad 15. 

Tobias ger inte ögonkontakt till läraren och svarar inte, men visar viss vilja att lyda genom att han drar 

tillbaka bordet delvis. Läraren fortsätter sin genomgång. 

När lärarens uppmärksamhet inte längre är riktad mot Tobias så avslutar han konfliktsekvensen med 

att kasta en penna mot Fia. Hon skyddar sig med armarna, säger något till Tobias på rad 20, sedan 

slutar de bägge att uppmärksamma varandra. Sekvensen har likheter med den tidigare forskningen 

kring ”påbörjande lydnad” (Kent, 2012). Tobias kan inte ignorera lärarens direktiv, utan visar villighet 

att dra tillbaka bordet lite när läraren sagt stopp. Han kan inte fortsätta konflikten mycket längre utan 

att riskera vidare tillsägelser från läraren. Han får dock in en sista demonstration av att han är missnöjd 

med Fia, genom att kasta en penna åt hennes håll. Detta undgår mycket riktigt lärarens 

uppmärksamhet just då. Efter Fias korta verbala svar, som tyvärr inte fastnat på ljudinspelningen, så 

verkar konfliktsekvensen vara avslutad.  

Sammanfattning av oönskat beteende 

Sammanfattningsvis observerades att både lärare och elever orienterade mot oönskade beteenden som 

störde lektionens ordning eller agenda. Beteenden som behandlades var ofta ljudrelaterade; prat i fel 

röstläge (sekvens 5), prat i fel situation (2), prat om fel ämne (2), ljud skapade med kroppen eller med 

andra objekt (1). Andra beteenden som sågs som oönskade var elever som inte arbetade eller som 

arbetade med fel uppgift (3), handlingar som riskerade att eskalera en konflikt (6), elever som 

”fuskade” genom att använda icke-tillåtna hjälpmedel (4) och elever som ifrågasatte lärarens planering 

(2). I avsnittet ovan har jag belyst några oönskade beteenden med hjälp av exempel, men i hela 

datamaterialet finns många fler liknande episoder, särskilt sådana där läraren orienterade mot 

oönskade ljud.  

7.2) Lärarens strategier 

Vad klassen har gjort för att etablera en viss ordning är till viss del osynligt för mig som observatör, 

eftersom etablering av vissa regler och normer ägt rum långt innan observationerna påbörjats. Däremot 

är det möjligt att observera förekomsten av dessa regler och normer genom hur de upprätthålls och 

vilka handlingar som sanktioneras av andra som om de vore avvikelser. 

Förebyggande strategier 

Vissa strategier är rent förebyggande, då läraren arbetar med ordningen utan att något direkt problem 

uppstått där och då. Läraren tycks i förväg tänka ut vilka problem som kan komma att uppstå och 

vidtar åtgärder för att förbygga dem, eventuellt med erfarenhet av tidigare upplevelser med liknande 

situationer. Detta blir synligt i hur läraren agerar i klassrummet, förbereder klassrumsmiljö och 
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instruerar eleverna kring vad som bör och inte bör ske. Instruktioner som gäller efterföljande moment 

är ett sätt att etablera en viss ordning som läraren önskar råda i detta sammanhang. 

Ordningssystem 

I den ena klassen användes olika kösystem som hjälpmedel för att avgöra vems tur det är att få hjälp 

av läraren. Ett av dem, som användes på bland annat mattelektioner, var att eleverna tog en bricka med 

en siffra på om de behövde hjälp och läraren hjälpte sedan eleverna i nummerordning. Läraren såg det 

som positivt eftersom det inte blev någon diskussion om turordning och eleverna fick även ett naturligt 

tillfälle att resa sig och röra lite på sig, berättar hon. Jag observerade även i klassen att när sådana 

system inte användes blev eleverna lätt oense om vem som hade väntat längst på hjälp: 

Sekvens 7 

Deltagare – Lärare Carolin (L), elev Elsa (E), elev Peter (P), elev Sara (S), annan 

elev (?). 

01 L: ((reser sig efter att ha avslutat en hjälpsekvens med en annan elev)) 

02 ?: Caroli::n- 

03 E: men Carolin nu är det min tur. 

04 L: ((pekar mot Sara och [går mot henne)) 

05 L:                      [(xx) ((ungefär: nu är det henne jag ska hjälpa)) 

06 P:                      [nej- 

07 P: det är MIN tur. SEN är det min tur.  

08 L: ((påbörjar ny hjälpsekvens med S))  

Vid tillfället ovan används alltså inget särskilt kösystem, vilket orsakar att eleverna upplever ett behov 

av att hävda sin rätt till hjälp, vilket kan bli högljutt och oordnat. Eleverna lägger även sin upp-

märksamhet på att observera läraren och se när hon verkar ledig att hjälpa, istället för att kunna lugnt 

vänta och kanske försöka börja med uppgiften på egen hand. Det är sådana situationer som läraren 

ville undvika när hon valde att använda strukturerade kösystem. 

I den andra klassen förekom dock inte sådana fysiska kösystem. Deras klasslärare föredrog att 

eleverna fick räcka upp handen och hon kom till dem för att hjälpa och hon upplevde inget problem 

med detta, berättar hon i vårt samtal. Detta kan ses som en påminnelse om att olika klasser har olika 

behov och det är inte säkert att samma lösning fungerar lika bra för alla, det beror till stor del på lokala 

omständigheter. 
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Figur 3. Exempel på dagsscheman från verksamheten. 

Att ha ett tydligt schema för dagen ansågs däremot viktigt på bägge skolor. När jag frågade lärarna 

”berätta hur ni har skapat den ordning ni har nu” så refererade en av lärarna bland annat till 

dagsschemat, vilket visar en medvetenhet om denna strategi som ordningsskapande. Samtliga 

observerade lärare (klasslärare och ämneslärare) inledde alltid dagen med att klassen gemensamt 

tittade på tider och aktiviteter för dagen, vilka stod skrivna på tavlan. Det fanns även utrymme för 

eleverna att ställa frågor om dagen vid genomgången. Jag ser detta som en förebyggande strategi för 

att undvika framtida missförstånd eller olägliga protester kring organisation av tid. Eftersom denna 

ordning etableras vid dagens början och eventuella frågor bemöts då så undviker läraren att 

diskussioner uppstår mitt i en övergång senare då det kan bli tidsbrist och mer opraktiskt att behandla 

just då.  

Förebyggande instruktioner 

Vissa instruktioner indikerar att de specifikt är utformade för att förhindra särskilda oönskade 

beteenden innan de har uppstått. I nästa sekvens informerar läraren kring en gemensam aktivitet som 

kombinerar geografi med matematik och som innehåller ett visst tävlingsmoment eftersom eleverna 

ska arbeta i grupp och kan samla på sig poäng genom att svara rätt. Läraren förbereder inför detta med 

en påminnelse om bra och dåliga förlorare, långt innan det blivit tal om vem som kan tänkas få mest 

eller minst poäng, eftersom aktiviteten inte startat ännu. 
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Sekvens 8 

Deltagare – Lärare (L), elev Teo (T), elev Nicke (N), elev Bosse (B), elev Jonathan 

(J), andra elever (?). 

01 L: EH sen gäller det ju givetvis att svara rätt också (.) 

02 L: eh (.) så- om ni lyssnar nurå? ska vi ta Teo sist (.) 

03 L: med frågor, så ska jag- (.) fortsätta genomgången sen. mm? 

04 T: tävlar man mot dom andra grupperna? 

05 L: det kan vi väl säga att det är lite tävling (.) 

06 ?: (xx) 

07 L: SÅ DÅ KOMMER DET en sak till på spel, det hära- 

08 L: att vara en bra och dålig förlorare. 

09 N: det behöver vi [öva på. 

10 L:                [ssshhh (.) [det behöver ni öva på ja ((skratt)) 

11 B:                            [både öva på att vara bra och att öva på att 

12 B: vara dålig? 

13 L: ((tar ögonkontakt med B och håller upp handen som en handuppräckning)) 

14 L: näe (.) men att- man ska då va en bra- bra vinnare och bra förlorare= 

15 J: men om man- (.) ((räcker upp handen)) 

16 L: ((tar ögonkontakt med J och simulerar en handuppräckning igen)) ja? 

17 J: men om man är en dålig förlorare och en ännu sämre vinnare?  

18 L: ((nickar)) vi får väl se? 

Läraren kallar inte övningen för en tävling förrän en elev undrar om man ”tävlar” på rad 4. Läraren 

bejakar detta men förminskar tävlingsaspekten genom att säga att det är ”lite” tävling på rad 5. Någon 

eller några elever reagerar direkt på rad 6 med lite mummel som är svårt att urskilja. Jag tolkar detta 

som ett ökat intresse från vissa eleverna vid nyheterna att övningen kan ses som en tävling. Läraren 

kontrar genast på rad 7 med att höja volymen i rösten lite och påminna om att man vid tävling kan vara 

både en bra eller en dålig förlorare, vilket följs av en kort diskussion (rad 9-18) innan aktiviteten 

fortsätter. Läraren har på detta vis visat att hon anar viss möjlighet till oönskat beteende vid 

efterföljande aktivitet, om eleverna tolkar den som en tävling. Hon vill inte vänta med att korrigera 

”dåliga förlorare” senare, med allt vad det kan innebära, utan vill förebygga fenomenet genom att 

förbereda eleverna redan innan start.  

Interaktionen innehåller även ett par åtgärdande strategier för smärre normbrott som uppstår, 

nämligen att några elever talar rätt ut utan att först räcka upp handen. På rad 10 hyshar läraren ett 

uttalande men besvarar det sedan ändå. På rad 13 och 16 signalerar läraren genom att ta ögonkontakt 

med elever och själv räcka upp handen. Utan att säga något verbalt har läraren här signalerat till 

enskilda elever vad de gjort fel, vilket diskuteras vidare under rubriken för ”Åtgärdande strategier” 

nedan.   

Uppmuntran av positivt beteende 

Ett annat sätt att förebygga oönskat beteende är att bejaka och berömma eleverna när de gör rätt, med 

förhoppning att de fortsätter på samma sätt. I följande sekvens har en klass suttit och lyssnat en lång 
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stund (mer än 20 minuter) på en skolbibliotekarie som är på besök för att berätta om olika böcker. 

Läraren gör ett avbrott i pågående föreläsning för att ge feedback till eleverna: 

Sekvens 9 

Deltagare – Bibliotekarie Bella (B), Lärare (L). 

01 L: Bella? 

02 B: Ja a? 

03 L: det är jätte jättespännande, och jag- jag måste eh- få bara ta- 

04 B: mm 

05 L: får jag ta tre minuter med [klassen?  

06 B:                            [ja a, absolut. 

07 L: eh- hörni? ((reser sig upp och ser ut över klassen)) eh- klassen?20 

08 L: HUR (.) tycker NI (.) att ni sitter här och lyssnar på Bella? 

09 L: eh- ni får bedöma er själva? ni vet, om man tycker att man är 

10 L: lite stökig och hoppar omkring och busar (.) då ger man sig själv en etta. 

11 L: tycker man att man har varit väldigt duktig på att lyssna, 

12 L: då ger man sig själv en tia, och sen så där emellan, 

13 L: fem är mittemellan. så jag vill bara att ni (.) häller- håller upp fingrarna? 

14 L: och visar mig (.) och Bella och Lisa vad ni tycker, att ni- hur ni beter er?  

15    ((eleverna håller upp händerna, de flesta håller tio fingrar uppe))  

16 L: ((tittar runt i rummet under några sekunder)) 

17 L: jag håller verkligen med. TACK. jättebra jobbat, klassen. 

18 L: jag är riktigt riktigt duktigt imponerad av er idag. 

19 L: eh- för att ni ska orka med? den sista, eh- tie minuterna? 

20 L: eh på den här timmen, så vill jag att ni reser er upp 

21 L: och så vill jag att eh- (.) värdarna? fem stycken hundra? 

22    ((klassens värdar leder en rörelseövning i några minuter  

        innan föreläsningen fortsätter)) 

Läraren inleder inte med berömmet, utan börjar med att eleverna får självvärdera sitt beteende. Först 

när de flesta ger sig själva ett högt betyg avslöjar hon att hon håller med, på rad 17. Hon öser sedan på 

med beröm på rad 17-18 innan hon instruerar om att inleda en kort rörelseaktivitet med motivationen 

att eleverna kommer att orka bättre den sista stunden på så vis.  

Denna lärare använder här en kombination av självvärdering, positiv feedback och avbrott i stilla-

sittande för rörelsepaus som en förebyggande strategi för att se till att eleverna ska fortsätta det 

positiva beteende som de hittills uppvisat.  

Åtgärdande strategier: Direktiv och tillsägelser 

Alla uppmaningar och tillsägelser jag observerade hade två urskiljbara delar; ett sätt att få uppmärk-

samheten från rätt person, och sedan själva uppmaningen. I likhet med tidigare forskning (He, 2000, s. 

125; Tainio, 2011, s. 336) så noterade även jag att tillsägelser består av först en inledning och sedan ett 

                                                      
20

 Läraren säger inte ”klassen” här utan säger siffra och bokstavsbenämning för klassen, vilket jag utelämnat av 

anonymitetsskäl. Detsamma gäller på rad 16. 
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direktiv, men både inledning och direktiv kan utformas på flera olika sätt. I figur 4 nedan kombineras 

de tidigare ”fyra riktningarna” från figur 2 med metoderna för uppmärksamhet och åtgärd. 

Figur 4. Kategorier för kodning av direktiv och tillsägelser. 

Med hjälp av figur 4 kan alla observerade direktiv och tillsägelser kodas med en kombination av fyra 

bokstäver, en bokstav från varje kolumn. Om läraren adresserar en agendafråga genom att namnge en 

elev och berätta vad hen gjort fel, så kodas det med LA-NR. Om en kamrat adresserar en ordnings-

fråga genom att se en kamrat i ögonen och hyscha, så kodas det med KO-ÖH, och så vidare. 

Kodningen möjliggör att snabbt kategorisera 64 olika typer av åtgärder, varav 32 är lärarinitierade och 

32 är elevinitierade. I datamaterialet finns empiriska exempel på samtliga 32 lärarinitierade kom-

binationer, medan eleverna bara använder vissa av strategierna.  

Allmänt riktade instruktioner från läraren (LO-AI eller LA-AI) är den allra mest frekvent före-

kommande ordningskonstruerande handlingen i materialet. Dessa kunde vara riktade antingen till hela 

klassen samtidigt eller till enstaka elever, vilket diskuteras mer omgående under nästa rubrik. I övrigt 

använde läraren ögonkontakt, uttalande av elevens namn eller en lätt beröring eller närhet till eleven 

för att signalera vem ett direktiv eller en tillsägelse var riktad mot.  
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Allmänt riktade instruktioner 

Den absolut vanligaste åtgärden var allmänt riktade instruktioner kring önskvärt beteende, alltså 

direktiv som grammatiskt tycks riktas mot hela gruppen i allmänhet, inte någon särskild person. Oftast 

var det just så, att instruktionen både tycks gälla alla och verkligen gör det: alla elever förväntas följa 

instruktionen när den uttalats. Ibland betydde det egentligen något annat, vilket är noterbart först när 

kontexten tas i övervägande.  

Om en uppmaning är allmänt riktad och ger en instruktion kring önskvärt beteende (AI), så kan den 

vara antingen en instruktion menad för klassen (”nu tar vi fram våra matteböcker”) eller en tillsägelse 

som faktiskt har bara en elev (eller några) i åtanke. Nästa transkription erbjuder ett exempel på detta.  

Denna elevgrupp har mattelektion och har nyss arbetat med små individuella vita whiteboardtavlor för 

att skriva sina svar och hålla upp dem så att läraren kan se individuella uträkningar. Tavlorna är tunna, 

laminerade blad som är böjbara och orsakar ett ljud om man viftar med dem. Läraren har redan fått 

säga till några elever om de viftat med tavlorna, vilket orsakat ljud som läraren uppfattat som oönskat. 

Nu är det momentet färdigt och läraren har gett en instruktion om vad de ska börja arbeta med istället. 

I slutet av instruktionen berättar hon även vad som ska göras med de vita tavlorna som nu inte ska 

användas mer:  

Sekvens 10 

Deltagare – Lärare (L), elev Tor (T), elev Amanda (A).  

01 T: ((viftar med sin vita tavla mot Amanda)) 

02 A: ((tar ögonkontakt med Tor)) slu::ta::                                   KO-ÖI 

03 T: ((ler och lägger tavlan på bänken)) 

04 L: SEN, dom här vita tavlorna nurå 

05 L: torkar man av, [och så låter man dom ligga i bänken                     LO-AI 

06 T:                [((stoppar snabbt ned sin tavla och vänder sig mot läraren)) 

07 L: så de behöver inte låta ((ler och tar ögonkontakt med T))               LO-AI 

08 T: den låter som en [(xx)- 

09 L:                  [ssshhh ((mjukt))                                      LO-ÖH 

10 L: då är det bara att köra igång.                                          LA-AI 

Här ser vi flera olika typer av direktiv inom några få turer (se koder i fetstil till höger). Tor sysslar med 

ett oönskat beteende (rad 1), vilket Amanda informerar honom om genom en tillsägelse av typ KO-ÖI. 

Hon tar ögonkontakt och instruerar honom om att sluta (rad 2). Tor verkar förstå att det underförstått 

är tavelviftandet han ska sluta med eftersom han genast lägger ned tavlan (rad 3). Läraren ger nu en 

allmän instruktion till hela klassen (LO-AI, rad 5) eftersom alla förväntas lägga undan sin tavla. Nästa 

del av direktivet, att tavlorna inte behöver låta (rad 7) är dock inte relevant för alla elever, eftersom 

alla inte låter. Tor har redan avslutat sitt viftande men det är honom som läraren tar ögonkontakt med, 

så tillsägelsen verkar i alla fall delvis riktad mot honom. Vi kan även tolka det som en fördröjd 

påminnelse till de andra elever hon tidigare sagt till om att inte låta med sina tavlor. Poängen jag vill 
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visa på är att bägge direktiv, på rad 5 och 7, ser ut som allmänna instruktioner rent grammatiskt men 

beroende på kontext och relevans så har de olika betydelse.  

Ett liknande förhållande beskrevs i tidigare forskning av Kent och Kendrick. De menar att enbart 

grammatik är otillräckligt för att tolka ett imperativ (Kent & Kendrick, 2016, s. 272). Grammatiskt kan 

det vara omöjligt att åtskilja en önskan från en befallning, till exempel (Kent & Kendrick, 2016, s. 

273). De beskriver två grundläggande typer av direktiv; de som helt enkelt instruerar om ett önskvärt 

beteende, och de som retroaktivt behandlar mottagaren som ansvarsskyldig för en tidigare handling 

(Kent & Kendrick, 2016, s. 272). De konstruktionshandlingar som jag kodat med LO-AI omfattar 

bägge typer. En allmän instruktion kan vara antingen ett direktiv eller en underförstådd tillsägelse som 

gäller vissa elever och det är inte alltid tydligt vilken. Eventuella feltolkningar behöver åtföljas med 

nya direktiv, vilket kan vara en anledning till att lärare ofta upprepar samma direktiv flera gånger 

innan alla elever åtföljer dem. 

Fysisk kontakt för korrigering 

Om läraren kombinerade ”fysisk kontakt eller närhet” för uppmärksamhet och ”kroppsspråk eller gest” 

för direktivinformation, så kunde ett direktiv ibland slutföras och åtföljas utan att verbalt språk 

behövde användas alls. Med denna metod behövde pågående tal inte nödvändigtvis avbrytas för att 

genomföra korrigeringen av en elev med oönskat beteende. I följande exempel, som illustreras med en 

grafisk illustration av deltagarnas kroppsspråk, lyckas läraren korrigera en elev som tappat fokus under 

pågående genomgång, utan att avbryta den verbala kommunikation hon samtidigt upprätthåller med 

helklassen.  

I den första illustrationen (Figur 5a) ser vi hur läraren (markerad med L) står framme vid tavlan under 

genomgången av en instruktion i svenskämnet. Det är meningen att eleverna ska följa med i doku-

mentet antingen på den projicerade skärmen eller i pappersform. En elev, markerad med E, har vippat 

stolen bakåt, balanserar på bakdelen av stolsbenen och roterar från höger till vänster och tillbaka. 

Huvudet och blicken roterar likaså, så det är tydligt att se att han inte riktar blicken stadigt varken mot 

sitt papper eller mot skärmen. Läraren är mitt i sin genomgång och fortsätter den men riktar nu blicken 

mot denna elev. Hon får ingen ögonkontakt med honom, eftersom han tittar åt andra håll.  
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Figur 5a. En illustration av läraren, markerad med L, som upptäcker eleven, markerad med E, 

 strax innan en fysisk korrigering sker. Pilarna markerar ungefärlig blickriktning. 

I nästa illustration (Figur 5b) ser vi hur läraren tagit några steg framåt så att hon står bakom 

eleven och lägger mjukt en hand på hans axel. Med handen riktar hon honom tillbaka mot sin 

bänk. Eleven rättar sig efter denna korrigering, utan något verbalt direktiv eller ens en etablerad 

ögonkontakt med läraren. Läraren är mitt i en replik riktad till alla elever i genomgången och 

hon håller ögonkontakt med en elev längre bak i klassrummet. Den sista illustrationen (Figur 5c) 

visar situationen några sekunder senare, då läraren har backat tillbaka till sin ursprungliga 

position och håller upp det gemensamma dokumentet. Eleven som korrigerades har nu satt sig 

stilla med stolen inskjuten under bänken. 

 

Figur 5b. Korrigering med hand på axeln.                          Figur 5c. Direkt efter korrigeringen. 
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I detta fall kunde genomgången fortsätta utan avbrott, trots att ett direktiv till en enskild elev 

genomfördes parallellt. Att avbryta pågående tal för att ge en verbal tillsägelse skulle istället ha skapat 

försening i genomgången och eventuellt ha varit mer utpekande för den tillsagda eleven, men på detta 

vis kunde det undvikas. Denna fördel är naturligtvis beroende av vissa förutsättningar. För det första 

behöver läraren vara tillräckligt nära eleven i fråga, annars blir det ett större praktiskt avbrott att ta sig 

fram till eleven. För det andra behöver eleven samarbeta med att tolka och följa direktivet, annars är 

det troligt att direktivet behöver åtföljas av uppgraderade tillsägelser som kan bli mer disruptiva. 

En liknande strategi är att istället söka ögonkontakt med en elev, sedan visa direktivet genom en gest. I 

datamaterialet finns det exempel på att läraren skakar på huvudet, håller upp handen som ett ”stopp”-

tecken eller visar med handflatan nedåt att ”sänka volymen”. Även detta kan vara mycket effektivt, 

men kräver att läraren kan få ögonkontakt med eleven utan att säga något. Om det inte är möjligt så är 

det nödvändigt att läraren säger elevens namn, på så vis får ögonkontakt, och sedan visar med gest vad 

tillsägelsen gäller. Om gester inte är tillräckliga så är nästa steg att ge verbala direktiv istället.  

Lärares frågor 

Lärare ställer många frågor under skoldagens gång. Ibland ställer de frågor, precis som alla människor, 

eftersom de vill veta svaret på något de inte vet. Som lärare är det dock även vanligt att man ställer 

frågor som har ett förväntat svar
21

. I datamaterialet observerades även flera olika sätt att använda sig 

av frågor för att konstruera ordning eller agenda i klassrummet. 

De observerade lärarna kunde mitigera direktiv genom att formulera dem som frågor. Om hela klassen 

tilltalades med ”Ska vi göra så att…?” (jmf t.ex. sekvens 3, rad 4) så tolkades det oftast som ett 

direktiv som efterföljdes utan ifrågasättande. En konsekvens var dock att eleverna vid ja-eller-nej-

frågor kunde välja bort det föredragna svaret och på så vis undvika direktivet. I sekvensen nedan 

erbjuder läraren först en ja-nej-fråga till en elev, som han undviker genom att svara nej. Läraren 

uppgraderar då genom att formulera om frågan till att ha två alternativ varav bägge svar innebär 

lydnad av direktivet: 

Sekvens 11 

Deltagare – Lärare (L), elev Urban (U). 

01 L: ska jag ta hand om kepsen? 

02 U: näej. 

03 L: lägger du ifrån dig [den då 

04 U:                      [näej. 

05 U: (2.0) (xx) 

06 L: (1.0) va= 

07 U: jag kan väl ha den? 

08 L: neej ((skakar på huvudet)) 

                                                      
21

 Exempel på detta har beskrivits i forskning av Hugh Mehan, se artikeln ”What time is it, Denise?” (Mehan, 

1979), och av Thornborrow (2001, s. 109).  
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09 L: ska jag ta hand om den eller tar du hand om den? 

10 U: aa: taren då. 

11 L: mm ((tar tag i kepsskärmen och drar försiktigt)) 

12 U: ((huvudet följer med upp, kepsen lossnar inte)) 

13 L: men du sätter ju fast den så hårt så man är ju rädd att man gör illa dig. 

14 L: ((ler, tar tag bak på kepsen och drar loss den)) 

15 U: AJ ajaj. ((lite skämtsamt, obekymrat)) 

16 L: ((går bort och hänger upp kepsen))  

Läraren försöker först med ja-nej-frågor på rad 1 och 3. Eleven svarar nej bägge gånger, hon ska inte 

ta kepsen och han ska inte lägga ifrån sig den. Under pausen som uppstår tittar läraren eleven i 

ögonen, tystnaden tycks förtydliga att dessa var inte ”rätt” svar på frågorna. Eleven ställer på rad 7 en 

egen ja-nej-fråga, om han kan ha kepsen kvar. Läraren svarar nej och gör nu sin uppgradering där bara 

två alternativ blir möjliga: ”ska jag ta hand om den eller tar du hand om den?” (rad 9). Nu väljer 

eleven ett av de möjliga alternativen, nämligen att läraren ska ta kepsen. I sekvensen som följer (rad 

11-14) försöker läraren att ta kepsen och tycks nu mindre allvarlig, hon ler och visar med sin 

kommentar att hon inte vill göra illa honom, att hon vill honom väl. 

När kepsen är avlägsnad så är korrektionssekvensen färdig, läraren går bort med kepsen och vänder sig 

sedan till hela klassen för att inleda lektionen. Detta överensstämmer med den tidigare forskningen 

som beskrev att ”refocusing” utan att lydnaden uppmärksammas är en signal om att korrektionen är 

avslutad (Kent, 2012, s. 722). Jämför med rad 5-6 där läraren helt uppenbart inte nöjer sig med svaret 

”näej” utan stannar kvar vid eleven och behåller ögonkontakten. Det är bristen på ”omfokusering” som 

demonstrerar och förtydligar för eleven att det där var inte en egentlig ja-nej-fråga utan ett direktiv 

som han nu valt att inte följa. Uppgraderingen till alternativ-frågan är i detta fall tillräcklig för att 

eleven ska ge med sig.  

En annan typ av fråga som används kallar jag för kontrollfrågor av agenda. Läraren kan fråga till 

exempel ”hänger ni med nu?” (LA-AI) eller, för att verkligen få bevis på att eleverna hänger med i ett 

tankeförlopp, ställa ständiga kontrollfrågor för varje steg under gemensamma genomgångar eller vid 

enskild hjälp. I följande sekvens har läraren en genomgång i matematik som är särskilt rik på 

kontrollfrågor: 

Sekvens 12 

Deltagare – Lärare (L), elev Saga (S), elev Eva (E), elev Peter (P). 

01 L: den här- kan nån säga det här bråket, vad det heter? 

02 S: ((räcker upp handen))  

03 L: ((tittar på Saga, pekar mot henne)) mm? 

04 S: de e en hel. 

05 L: det blir en hel, ja. men om- vad hette det här? ((pekar på bråket igen)) 

06 S: det är- vadå? 

07 L: tre-? 

08 S: tre:: (.) sjättedelar. 

09 L: tre sjättedelar plus tre sjättedelar, och då (.) frågade nån= 
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10 L: vad ska jag med tallinjen till? det var lite svårt att veta vad man= 

11 L: skulle göra med den? men om ni tittar här från noll (.) till ett (.) 

12 L: så har dom delat in tallinjen i hur många delar? (.) 

13 L: hur många delar har dom delat in (.) noll till ett i? Eva? 

14 E: sex. 

15 L: sex. vilken innebär att en sån här del blir vadå? (2.5) Peter? 

16 P: en sjättedel 

17 L: en sjättedel, [två sjättedelar, tre sjättedelar. 

18 L:               [((pekar på motsvarande streck på tallinjen))  

Läraren lotsar här eleverna vidare steg för steg i en matematisk tankeprocess men ger inte alla svar 

själv, utan stannar regelbundet upp för att ställa frågor (rad 1, 5, 12-13, 15) som eleverna kan besvara 

genom att följa med i siffrorna som läraren pekar på och berättar om, förutsatt att de förstår hur bråken 

och tallinjen fungerar. Läraren gör på så vis en kontroll av huruvida eleverna är uppmärksamma och 

förstår. Att ställa denna typ av frågor känns igen från tidigare forskning som en typisk fråga-svar-

utvärdera
22

 sekvens (Mehan, 1979). Utvärderingen består i detta fall av att upprepa elevens svar om 

det bedöms som korrekt (rad 9, 15, 17) eller att formulera om frågan om svaret inte blev som förväntat 

(rad 5-7). Saga ger ett svar som inte är helt felaktigt, eftersom läraren pekat på bråken tre sjättedelar 

plus tre sjättedelar och Saga berättar att de blir en hel tillsammans. Läraren ville dock höra namnet på 

själva bråket först och får därför lotsa Saga till svaret genom ledtråden att hon ska börja med ”tre” (rad 

7). Först när Saga erbjudit det förväntade svaret på rad 8 så upprepar läraren detta korrekta svar och 

går vidare med genomgången. Observera att när ordet ges till en specifik elev så avslutas inte 

sekvensen med den eleven förrän förväntat svar har givits. Ibland blir det omedelbart, som för Eva och 

Peter, ibland krävs följdfrågor innan läraren kan ”släppa” eleven, som för Saga. 

Delegering till elev 

Vid ett enstaka tillfälle observerar jag även att läraren har svårt att få uppmärksamhet från en elev och 

tar hjälp av en annan elev för att uppnå detta. Interaktionen sker under en engelskalektion, så läraren 

ger sina direktiv på engelska:  

Sekvens 13 

Deltagare – Lärare Jannike (J), elev Kalle (K), elev Sandra (S), elev Henrik (H), 

andra elever (?).  

01 J: sit ON:: your chair, >and look at your< teacher:. ON your chair. 

02    ((eleverna sätter sig på sina stolar))  

03 K: är det nån som är bra på e::ngelska::? ((sitter på bordet)) 

04 ?: jaa 

05 J: [<sit ON::: the chair:: and LOOK at your teacher::> 

06    [((småprat från flera elever)) 

07 ?: vi hörde inte vad du sa Jannike? 

08 ?: sit on the chair- 

09 J: sit ON: the chair, and look at your teacher. 

                                                      
22

 Detta kallas på engelska för IRE: Initiation-Reply-Evaluation (Mehan, 1979, s. 286). De tre orden beskriver de 

tre turer som alltid ingår i denna vanliga lärarinitierade sekvens.  
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10 ?: sit UNDer?  

11 K: ((har knäna på stolen, lutar sig över bänken, tittar mot kamrater)) 

12 J: Sandra? tell him (.) to look at his teacher. 

13 S: [((tittar på läraren)) 

14 H: [((tittar på läraren)) 

15 J: tell him (.) to look at his teacher. 

16 H: look- ((tittar och pekar mot Kalle)) [at the teacher 

17 K:                                      [((tittar på läraren)) 

18 J: okay ((fortsätter genomgång om lägesord))  

Direktivet att titta på läraren är först allmänt riktat (LO-AI, rad 1), men då inte alla följer direktivet så 

behöver läraren göra en uppgradering för specifik elev. Hon är inte tillräckligt nära Kalle för att 

korrigera med fysiskt beröring eller närhet. Hon har svårt att få ögonkontakt med honom, men 

eftersom eleverna bredvid tittar på henne så delegerar hon till Sandra att överlämna direktivet till 

klasskamraten. Henrik sitter bredvid Sandra och det är till sist han som riktar direktivet mot Kalle och 

Kalle efterföljer detta. Läraren kunde ha sagt Kalles namn för att väcka uppmärksamheten men väljer 

en omväg, kanske för att hon slipper höja rösten och peka ut eleven. Det räcker att hon säger ”him” 

och ger ett ögonkast mot Kalle för att eleverna bredvid ska förstå, vilket är en mer mitigerad version 

än att höja rösten och namnge just nu när mångas uppmärksamhet är riktad mot läraren. Att diskret 

involvera andra elever i direktivet innebär även att Kalle blir ansvarsskyldig inte bara för läraren utan 

även för sina klasskamrater, utan att detta uttalas. 

Uppgraderad tillsägelse 

Om en tillsägelse inte åtföljs av mottagaren så kan det leda till en uppgraderad tillsägelse. I följande 

sekvens blir lärarens tillsägelser allt mer omitigerade allt eftersom eleverna fortsätter med ett oönskad 

beteende, nämligen att vidröra en projektor och insistera att den inte fungerar bra. Det intressanta är att 

en elev snart därpå skapar en motsatt process, där han ger ett omitigerat direktiv till läraren som 

uppgraderas till en mer mitigerad förfrågning för att få läraren att göra som han bett. Jag argumenterar 

för att denna baklänges ”nedgradering” av direktivet är en indikation på lärarens högre position i 

maktstrukturen, som gör att en elev inte kan ”sätta ned foten” för att få som hen vill. En lärare kan 

däremot säga till på skarpen för att få sin vilja genom.  

I följande sekvens har eleverna engelskalektion som ska avsluta med att se en kort film på engelska. 

Läraren har instruerat eleverna att plocka undan sina arbetsmaterial och sedan sätta sig någonstans där 

de ser skärmen tydligt. Medan eleverna plockar undan ställer läraren i ordning projektorn som ska 

projicera bilden och får hjälp med det av två pojkar, Micke och Oscar. Projektorn står tillfälligt på ett 

rullbord i höjd med eleverna, eftersom projektorn i taket är ur funktion. Tillsägelserna börjar när 

eleverna fortsätter att försöka justera projektorn eftersom de inte är nöjda med bildkvaliteten, trots att 

läraren nu vill berätta om filmens handling och starta visningen. Eftersom transkriptet är relativt långt 

har turerna med lärarens tillsägelser markerats med fetstil. 
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Sekvens 14 

Deltagare – Lärare (L), elev Micke (M), elev Oscar (S), elev Ville (V), andra 

elever (?). 

01 L: NU VILL JAG ge förförståelse. (.) Ville- eller- Oscar? 

02 O: >ja jag kan< stå såhär ((håller i sladden till projektorn)) 

03 O: jäklar nu åker (den ut) (.) NU: har Oscar fixat. 

04 M: ja NU nu nu 

05 ?: ((lite småprat bland eleverna)) 

06 L: >då är det< såhär, att- den här- killen, han- vill- producera en film, 

07 L:       >han kommer att< producera en [film (.) 

08 O: ((färgen i projiceringen flipprar)) [men vad fa::n  

09 L: [OM- 

10 ?: [fixa skä:rmen. 

11 L: KAN >vi ha fokus på mig nu?< (.) tack. 

12 0: JA det där får väl- det där får [räcka ((går och sätter sig)) 

13 L:                                 [mm (.)  

14 L: han (.) vill producera en film (.) om >(xx) utav det verkliga< livet 

15 L: och >då behöver ni veta lite< ord. SCRIPT, det beTYder faktiskt (.) M[A:nus 

16 M:                                                                      [SCRIpt? 

17 L: att man skriver (.) INNan vad filmen ska handla om 

18 V: ((reser sig och [går mot projektorn)) 

19 L:                 [så då har man gjort ett manus, heter det. 

20 M: varför är [skärmen blå? 

21 L:           [KINGdom (.) betyder, kungadöme.  

22 V: ((rör vid projektorn, försöker att justera)) 

23 L: NU kan vi låta den där vara.  

24 M: jamen varför [är skärmen [blå:? 

25 L:              [för snart- [ja, det vet inte jag= 

26 L: kan vi LÅTA det här med tekniken [va:ra ba- 

27 ?:                                  [det var den ju fö:rut OCKså  

28 L: så får det vara så bara. 

29 M: det är SLADDen som är GLAPP. 

30 L: >men VI LÅTER det här< vara nu, Micke, 

31 L: för annars kommer vi inte att hinna se nånting. (.)  

32 L: NU, Ville? 

33 V: ((börjar gå tillbaka till sin plats)) 

34 L: tack. 

  ((Läraren fortsätter med sin genomgång och startar sedan filmen.)) 

  ((Ca 90 sekunder har utelämnats här)) 

35 L: ((startar filmen)) 

36 ?: ((nynnar med i introt som spelas)) 

37 M: SÄTT PÅ SVENSK TEXT [(12.0) 

38 ?:                     [((lite småprat bland elever)) 

39 L: sshh 

40 M: KAN DU INTE ha SVEnsk TExt? 

41 L: ((ställer sig bakom eleverna och tittar på filmen)) 

Läraren har uttryckt att hon upplever tidsbrist och vill komma igång med att titta på filmen nu, om de 

ska hinna med momentet alls. Eleverna orienterar dock upprepade gånger mot problem med projektorn 

som de upplever som viktiga för att kunna se filmen. Läraren har stora svårigheter med att berätta 
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kring handling och engelska ord då hon ständigt blir avbruten av elever som pratar om projektorn. 

Varje gång läraren säger till om detta blir direktivet upprepat eller uppgraderat till en mer direkt 

version, i hopp om att få stopp på det oönskade beteendet.  

På rad 1 berättar läraren att ”nu vill jag ge förförståelse” och namnger sedan personen som under-

förstått hindrar det som hon vill göra. Läraren har varken poängterat vad eleven gör som är felaktigt 

eller givit något direktiv om vad han ska göra istället. Eleven föreslår på rad 2 att han kan stå kvar där 

han är medan läraren ger förförståelse. Nästa tillsägelse kommer på rad 11, då läraren ganska skarpt 

säger ”KAN vi ha fokus på mig nu?”, vilket är ett direktiv om önskvärt beteende: att fokusera på 

läraren. Det oönskade beteendet, att fokusera på projektorn, är underförstått. Notera dock att direktivet 

är formulerat som en fråga snarare än en uppmaning, vilket bidrar till viss mitigering. 

Nästa uppgradering kommer på rad 23, ”NU kan vi låta den där vara”. Det är första gången som 

projektorn, ”den där”, uttalas som ett center för det felaktiga beteendet. Det finns fortfarande en viss 

återhållsamhet i formuleringen ’nu kan vi’, vilket lämnar en möjlighet öppet till att man kanske kan 

göra på andra sätt. En liknande formulering upprepas på rad 26, ”kan vi LÅTA det här med tekniken 

vara”, innan det slutliga direktivet uppgraderas till ”men VI LÅTER det här vara nu” på rad 30. Först 

där lämnar formuleringen inga öppningar för några andra tolkningar eller alternativ, läraren har talat 

om vad som ska göras. På rad 32 upprepas tidsmarkeringen ”NU” följt av namngivning av den sista 

eleven som står vid projektorn. Han börjar återvända till sin plats och läraren signalerar en avslutad 

sekvens med ordet ”tack” på rad 34. 

Någon minut senare är det istället en elev som vill frammana ett önskvärt beteende från läraren, 

nämligen att låta dem se filmen med svensk text påslagen. Han gör ett första försök med ett mycket 

direkt och omitigerat direktiv, ”SÄTT PÅ SVENSK TEXT”, på rad 37. Denna uppmaning får ingen 

respons, eleven avvaktar i 12 sekunder och gör sedan ett nytt försök med den mitigerade frågan ”kan 

du inte ha svensk text?” på rad 40. När även denna version blir utan gensvar ger han upp sitt försök 

och fortsätter att titta på filmen med engelsk text.  

Jag har inte observerat någon lärare som gjort på liknande sätt mot sina elever, utan både tidigare 

forskning och mina egna observationer tyder på att mjuka, mitigerade uppmaningar följs av hårdare 

varianter först när lydnad saknas. Här gör jag tolkningen att elevernas position som underlägsna i 

maktstukturen gör att deras direktiv kan ha en motsatt riktning, en ’nedgradering’, för att låta mer 

artiga och resonabla i hopp om att önskemålen åtföljs. När elever riktar direktiv mot varandra är de 

däremot ofta ganska omitigerade, vilket syns när vi tittar närmare på kamratdisciplin.  

Sammanfattning av lärares strategier 

Lärarna använde sig av en mängd strategier, både förebyggande och åtgärdande. Då ordningsproblem 

uppstod spontant behövde de ofta snabbt besluta om och genomföra en åtgärd i form av interaktion. 32 
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olika typer av lärarinitierade tillsägelser har observerats och redovisats i figur 4, varav vissa verbala 

och vissa icke-verbala. Om tillsägelser inte efterföljdes behövde de följas upp med uppgraderade 

tillsägelser. Det fanns även olika sätt att formulera frågor till eleverna som påverkade vilket 

handlingsutrymme de fick i sin ansvarsskyldighet att svara. 

7.3) Kamratdisciplin 

Kamratdisciplin är något som uppstår när en elev orienterar mot någon annan elevs beteende som 

problematiskt och därmed håller kamraten ansvarsskyldig att förändra sitt beteende. Några exempel på 

detta har redovisats i sekvens 2, 4 och 10. I likhet med läraren så kan eleverna använda strategier för 

åtgärd som redovisats i figur 4, men jag har inte observerat samtliga 32 strategier. Det är vanligt att 

eleverna söker uppmärksamheten från den kamrat de vill tillrättavisa genom antingen ögonkontakt 

eller namngivning, men mindre vanligt att man riktar allmänna direktiv. Fysisk kontakt för korrektion 

har inte observerats alls. Samtliga fyra åtgärder används dock; eleverna kan referera till felaktigt 

beteende, instruera kring önskvärt beteende, hyscha eller använda kroppsspråk när de korrigerar 

varandra.  

Elevernas tillsägelser liknar alltså lärarens till utformningen, men är ofta mer omitigerade, vilket 

överensstämmer med tidigare forskning (Thornborrow, 2001, s. 125). Eleverna använder gärna namn-

givning av personen de adresserar följt av direkta direktiv, till skillnad från lärarna som gärna undviker 

sådana direktheter genom mitigering om möjligt.  

Jag har dokumenterat betydligt färre situationer med disciplinering kamrat-kamrat än jag har lärare-

elev. Det kan bero på flera saker. Dels så har läraren ansvar för ordningen för alla och sysslar därför 

mer med detta än eleverna gör. Det kan även påverka att det finns fler elever än lärare i klassrummet, 

så det är lättare för mig att missa interaktionerna mellan kamrater. I sekvens 10, som redovisats ovan, 

upptäckte jag inte att det fanns ett element av kamratdisciplin (från eleven Amanda) förrän jag 

detaljtranskriberade sekvensen i syfte att illustrera interaktionen mellan läraren och eleven Tor. Det 

finns säkerligen många flera sådana kamrattillsägelser som jag helt enkelt har missat.  

I en typ av situation blev dock kamratdisciplin av agenda betydligt tydligare och vanligare än annars. 

Det var när eleverna skulle samarbeta i grupper och deras gemensamma insats bedömdes beroende på 

de individuella deltagarna. Då brydde sig eleverna mycket mer om att de andra i gruppen skulle göra 

rätt. De kunde kommentera varandra med ”Adrian, du skulle ju ta två meningar, nu har vi 

bara fem sekunder på oss” eller ”Kalle, du skulle samla in nu” eller ”men du får ju 

skriva större”. När arbetet blev gemensamt blev ansvarsskyldigheten gemensam och eleverna 

brydde sig mer om varandras insatser gällande agenda än att bara kommentera ordning som störde det 

egna arbetet. Det förekom exempel på detta på bägge skolor.   
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7.4) Agendakonflikt  

När lärares agenda och elevers agenda inte överensstämde, kunde det uppstå spontana diskussioner 

mellan lärare och elev kring syfte, stoffinnehåll, lärandemål och liknande. I datamaterialet finns flera 

sådana tillfällen dokumenterade.  

Det kan uppfattas som naturligt att lärare har en agenda och att elever har en annan (jmf Manke, 1997, 

s. 7). När läraren erbjuder sin agenda, kan den accepteras eller nekas av eleverna. När eleverna 

erbjuder sin agenda, kan den accepteras eller nekas av lärare och kamrater. Om två agendor ligger 

tillräckligt nära varandra, kan en kompromiss komma på tal. När olika agendor ligger längre ifrån 

varandra, och om ingendera parten vill ge med sig, uppstår en konflikt. Eleverna demonstrerar på så 

vis sitt motstånd mot den rådande maktstrukturen och utmanar lärarens agenda. I följande sekvens 

samtalar läraren med två elever som inte har kommit igång med sin matteuppgift:  

Sekvens 15 

Deltagare – Lärare (L), elev Sebastian (S), elev William (W).  

01 L: ska jag ta hand om den dära? ((pekar på objekt i Sebastians hand))  

02 L: för nu stör den, nu ska du skriva 

03 S: (xx) 

04 W: [((gör ett ljud med en penna mot bänken)) 

05 L: [för du måste ta din hand nu, din högra hand och skriva med 

06 W: ((slutar göra ljudet med pennan)) jag kan ta den. 

07 L: nej.  

08 S: (xx) 

09 L: vARSEgod nu, Sebastian, det här är en viktig mattelektion. 

10 W: jag kan skriva med [vänster. 

11 S:                    [det här är ju bara BULLshit. 

12 L: mm-mm ((nickar)) men du behöver (xx) 

13 S: men- om man inte ens fattar vad man ska göra,  

14 S: hur (fan ska man göra det då?) 

15 L: (xx)- 

16 W: ((lutar sig närmare Sebastian)) testa att skriva med vänster hand= 

17 W: [OCH blunda. 

18 L: [((tar tag i armen på William, riktar mjukt tillbaka mot eget papper)) 

19 L: ((säger något tyst till Sebastian och går sedan därifrån.)) 

Läraren bedömer här situationen som en ”viktig mattelektion” medan Sebastian tycker att innehållet är 

”bullshit”. Deras syn på stoffet överensstämmer alltså mycket dåligt. Han menar vidare att man inte 

kan göra något man inte förstår hur. Bordsgrannen William erbjuder istället en alternativ agenda, att 

frångå lektionsinnehållet helt och underhålla sig på annat sätt. Läraren accepterar inte Williams agenda 

som lämplig. Tyvärr är inte alla turer mellan läraren och Sebastian hörbara, men det blir synligt genom 

lärarens svar att Sebastian inte lierat sig med lärarens agenda. Sekvensen avslutas med en olöst 

konflikt. Istället för att individuellt visa Sebastian hur han ska göra uppgiften, återgår läraren till tavlan 
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för en ny genomgång med hela klassen. Kanske tänker hon att Sebastian på så sätt kan ta till sig den 

nya instruktionen och veta vad han ska göra.  

I sekvens 15 möter läraren ett svårhanterat problem och lösningen är inte uppenbar. Eleven accepterar 

inte lärarens auktoritet utan söker en motivation till varför han ska behöva göra något som han inte 

förstår och som han inte upplever som viktigt. Läraren har naturligtvis möjlighet att använda sin makt 

som lärare för att sanktionera eleven till att göra vissa saker, men hon kommer förmodligen att möta 

samma motstånd i varje liten uppgift om inte lärare och elev kan finna någon typ av samsyn med en 

gemensam överenskommelse om agenda. Att få elever att liera sig med lärarens agenda förutsätter att 

de förstår och accepterar denna agenda. Utan elevens samarbete har läraren ingen makt att 

åstadkomma lärande eller ansträngning till arbete å elevens vägnar.  

I nästa sekvens sanktioneras en elev till att lyssna på högläsningen, trots att han hellre vill läsa sin 

egen bok, som är en tjock fantasyroman på engelska. Här kan det tänkas att elevens uttryck för att 

skolinnehållet är ”jättetråkigt” beror på att han själv ligger på en betydligt högre nivå för läsförståelse 

och litteräranalys än den nivå som valts för den gemensamma högläsningsboken i klassen. Läraren är 

mitt i högläsningen men sneglar upp ibland och upptäcker att Alvin läser i sin egen bok: 

Sekvens 16a 

Deltagare – Lärare (L), elev Alvin (A).  

01 A: ((läser i sin bok som ligger på bänken)) 

02 L: ((tittar på Alvin, viskar)) °Alvin° 

03 A: ((tittar upp)) 

04 L: ((skakar på huvudet)) 

05 A: ((slår besviket ner handen och kastar bak med huvudet)) 

06 L: °nej° 

07 A: men den där är [jättetråkig. 

08 L:                [ja- fast- det är så det är. 

09 A: ((lägger bort sin bok och ser sur ut)) 

10 L: ((fortsätter att läsa med märkbart högre röst)) 

Läraren inleder sin korrigering på ett mitigerat vis. Eftersom hon inte har ögonkontakt med Alvin så 

viskar hon hans namn väldigt svagt. Alvin tittar upp och det räcker med en tyst huvudskakning för att 

han ska förstå vad läraren korrigerar. Han visar öppet sitt missnöje och svarar på rad 7 med en 

betydligt starkare röst än läraren nyss använt, vilket demonstrerar att han inte bryr sig om att andra 

elever hör denna diskussion. Läraren svarar nu i samma röstläge, eftersom hon förstår att den viskande 

mitigeringen är onödig. När Alvin märker att läraren inte ger med sig så följer han direktivet och 

sekvensen avslutas.  

Samma agendakonflikt blir dock relevant igen någon minut senare, då Alvin gör ett nytt försök att få 

läsa sin bok. Jag sammanfattar här den icke-verbala kommunikation som sker mellan sekvens 16a och 

16b: Läraren läser och klassen, inklusive Alvin, lyssnar i 80 sekunder. Alvin öppnar sedan sitt 

bänklock och håller upp locket med huvudet. På så vis kan han läsa boken under locket utan att läraren 
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ser boken. Läraren börjar snegla mot Alvins bänklock ibland, men fortsätter att läsa. Sedan börjar hon 

gå runt lite i rummet medan hon läser. Två minuter senare sneglar hon mot Alvin igen och närmar sig 

hans bänk medan hon läser. Alvin stänger tyst locket när hon närmar sig, men när hon backar så 

öppnar han igen. Det dröjer 10 sekunder innan läraren närmar sig igen, Alvin stänger locket, läraren 

lägger en hand på bänklocket och tar ögonkontakt med Alvin med en bedjande min: 

Sekvens 16b 

Deltagare – Lärare (L), elev Alvin (A).  

11 L: ((lägger handen på bänklocket och viskar)) snälla 

12 A: ((gör en grimas))  

13 L: jo- men- 

14 A: men den där boken är jättetråkig. 

15  ((några elever vänder sig mot interaktionen och lite fniss hörs)) 

16 L: jo fast- vet du, lite att vi läser saker gemensamt  

17 L: är [för att vi ska ha 

18 L:    [((lägger handen på Alvins axel) 

19 A: ((drar sig undan)) 

20 L: lite [diskussioner om boken. ((fnissar)) 

21 L:      [((petar, kittlar på ett lekfullt sätt)) 

22 A: ((motvilligt leende)) 

23 L: kom igen nu. ((backar och fortsätter läsa)) 

Även denna sekvens påbörjas mitigerat med den viskade repliken ”snälla” på rad 11. Alvin svarar med 

starkare röst och bryr sig inte om att andra elever lyssnar. Han vill först inte acceptera lärarens 

tröstande hand på axeln utan drar sig undan. Läraren provar nu att motivera med en anledning till att 

han behöver lyssna (så att de kan diskutera gemensamt) samtidigt som hon försöker muntra upp 

honom genom att vända tillsägelsen till en mer skämtsam interaktion. Här blir det uppenbart att läraren 

känner eleven väl och att de har en god relation, eftersom han accepterar hur hon skojar och kittlar lite. 

Resultatet blir en unik metod för relationsskapande mitt i korrigeringssekvens. Alvin lyssnar efter 

detta på högläsningen och deltar senare i diskussion kring vad som lästs.   

Sammanfattning av resultat 

Resultaten visar att både lärare och elever kan konstruera ordning och agenda genom att orientera mot 

oönskat beteende. Lärare använder många olika strategier för att ge direktiv eller tillsägelser, medan 

elever verkar efterhärma vissa av dessa när de sanktionerar sina kamrater. Lärare tenderar att mitigera 

sina tillsägelser på olika sätt, medan elever interagerar på ett mer omitigerat sätt gentemot varandra. 

De flesta korrigeringar handlade om oönskade ljud eller prat, men det fanns även andra exempel, allt 

från ouppmärksamhet (enligt lärare) till handlingar som ansågs vara fusk (enligt elever). När elever 

utmanade den rådande maktstrukturen så kunde det leda till uppgraderade tillsägelser från lärarens 

sida, eller till agendakonflikter som inte alltid hade en självklar lösning.  
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8. Diskussion 

När ordningskonstruerande handlingar studeras i detalj så synliggörs en stor komplexitet. Lärare 

behöver, medvetet eller omedvetet, förhålla sig till en mängd aspekter innan de beslutar hur de ska 

besvara en viss interaktion eller förbereda en lektion för att undvika ordningsproblem. Brott mot regler 

och normer behöver korrigeras på ett lämpligt sätt, som både demonstrerar tydligt vad som gäller men 

också undviker ett allt för stort obehag för den tillrättavisade eleven. Att detta upplevs överväldigande 

och svårt för oerfarna lärare är knappast förvånande. Jag har haft fördelen att kunna studera varje 

enskild interaktion om och om igen i lugn och ro innan jag dragit mina slutsatser, medan läraren i sin 

arbetsvardag behöver analysera och agera i realtid. Läraren har inte heller samma chans att höra och se 

allt vad som försiggår i interaktionerna mellan samtliga elever i klassen och missar därmed mycket av 

vad som sägs och görs i en stor klass på fler än 20 elever (se bland annat sekvens 2, 4 och 6 som till 

stor del undgår lärarens uppmärksamhet under pågående undervisning). Inte ens jag kan påstå att jag 

kunnat observera ”samtliga” interaktioner och dess betydelser, även med all teknisk utrustning och all 

tid som spenderats till att studera videomaterial.  

Tainio beskriver i sin forskning att finska lärare ofta använde gruppbenämningen ”pojkar” när de 

behövde utdela en tillsägelse som gällde flera pojkar i klassen (Tainio, 2011, s. 343). Jag såg fram 

emot att studera detta fenomen, men hittade till min förvåning inte ett enda exempel på detta bland de 

lärare jag observerade. Detta kan såklart vara en tillfällighet, men skulle även kunna tänkas visa en 

kulturell skillnad mellan Finland och Sverige, eller ett tecken på att genusmedvetenhet bland lärare har 

fått större genomslag nu än för några år sedan. Vidare studier skulle behövas för att säkerställa vilken 

av dessa förklaringar som är mest trolig.  

Även ironi observerades sällan eller aldrig, vilket eventuellt kan bero på åldersgruppen jag valt. 

Studien av Piirainen-Marsh (2011) genomfördes på högstadiet, då jag kan tänka mig att ironi som 

humoristiskt verktyg är mer användbart än i min åldersgrupp på mellanstadiet. Humor användes dock 

på ett liknande sätt för mitigering och relationsbygge, se sekvens 8 och 16b.  

I övrigt finner många av mina slutsatser en motsvarighet i tidigare forskning. Manke har i 

Storbritannien observerat indirekta strategier för korrigering, bland annat att tillrättavisa genom 

beröring eller kroppsspråk och att erbjuda eleverna val där samtliga alternativ är lärarbeslutade 

(Manke, 1997, s. 77). Jag redovisar förekomst av beröring i figur 5b och sekvens 15, kroppsspråk i 

sekvens 8 och 16a, respektive frågor med alternativ i sekvens 11. Att dessa lärarstrategier återkommer 

i Sverige mer än 20 år efter Mankes studie indikerar att dessa är väletablerade och välanvända 

strategier för lärare i flera länder.  

I likhet med Samuelsson ser jag också att läraren uppmärksammar när elever inte tar ordet på rätt sätt 

och när de riktar uppmärksamheten åt fel håll (Samuelsson, 2008, s. 186). Detta syns tydligt i sekvens 
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8 respektive figur 5a-c. Dessa är återkommande oönskade beteenden som observerats både i 

Samuelssons högstadieklasser och i mina mellanstadieklasser.  

Likheter finns även med forskningen av He (2000) och Oliveira (2009). De skiljer bägge på vad de 

kallar för ”instructional directives”, som används för att initiera agenda, och ”disciplinary directives”, 

som används för att disciplinera ordningsproblem (He, 2000, s. 123; Oliveira, 2009, s. 812). Samma 

åtskillnad uppstår i mina resultat i form av skillnaden mellan LA-direktiv och LO-direktiv (se figur 2 

och 4). He har dock studerat dessa endast som något läraren genomför. I mina resultat ser jag 16 

variationer av hur direktiv och tillsägelser genomförs (AI, AH, AK, AR, NI, NH, NK, NR, ÖI, ÖH, 

ÖK, ÖR, FI, FH, FK, FR, se figur 4). Vissa varianter är endast språkliga, andra endast kroppsliga (jmf 

Goodwin, 2000, s. 1489) eller så kombineras både språk och kroppsspråk för att kommunicera ett 

direktiv eller en tillsägelse. Varje direktiv utgör den inledande halvan i ett närliggande par, enligt den 

samtalsanalytiska terminologin (Sidnell, 2010, s. 4). Att rikta ett direktiv aktiverar ansvarsskyldig-

heten hos mottagaren att slutföra direktivet eller förklara avsaknaden av lydnad med en redogörelse. 

Detta gäller särskilt när avsändaren är en lärare och mottagaren är en elev, med tanke på den inbyggda 

asymmetrin i deras maktrelation. Mottagaren kan även utmana validiteten av själva direktivet och ta 

upp detta till förhandling, vilket eleverna observerats göra både gentemot lärare (sekvens 10, 11, 14, 

15 och 16) och kamrater (sekvens 4). Lärare har däremot observerats kunna ignorera direktiv och 

förfrågningar utan konsekvenser (sekvens 14, rad 37-41), återigen på grund av sin priviligierade 

position i maktstrukturen. Eleverna har inte en obegränsad möjlighet att hålla läraren ansvarsskyldig 

för alla sina direktiv och önskningar.  

Lärarna använder samtliga variationer av direktiv/tillsägelser som demonstrerats i figur 4, beroende på 

situation, medan eleverna har observerats använda vissa utav dem. Lärarens strategier för ordning kan 

tänkas utgöra en modell för eleverna, som de imiterar för att uppnå liknande resultat när de upplever 

ordningsproblem. Att jag inte har observerat samtliga variationer hos eleverna kan ha flera tänkbara 

förklaringar. Det är möjligt att jag inte observerat tillräckligt många instanser av kamratdisciplin för att 

hitta samtliga varianter, men även att bara vissa varianter blir nödvändiga för dem. De använder gärna 

ögonkontakt eller namngivning (se sekvens 10 respektive citat på sidan 66) och har inte samma behov 

av att mitigera sina tillsägelser som läraren har (jmf Thornborrow, 2001, s. 125). 

Det faktum att elever verkar lära sig från sina lärare hur man kan göra en tillsägelse synliggör en 

ytterligare anledning till att lärare bör skapa medvetenhet om vilka metoder de egentligen använder. 

En tillsägelse ska inte bara vara effektiv, tydlig och vara lagom mitigerad för att få rätt resultat, den 

ska även modellera för övriga elever hur en lämplig tillsägelse kan se ut. Som ordspråket säger – barn 

gör som du gör, inte som du säger. Ett mer teoretiskt begrepp för detta fenomen vore Corsaros 

begrepp: kollektiv interpretativ reproduktion (Corsaro, 1994, s. 1). Eleverna reproducerar kollektivt 

skolkulturen de upplevt och återskapar den kontinuerligt, med ett element av egen tolkning. 
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Förekomsten av begreppet hacker/hacks i sekvens 4 visar hur begrepp från elevernas nutida 

kamratkultur vävs ihop med den gemensamma skolkulturen.  

LO-tillsägelser, alltså tillsägelser riktade mot elever av lärare och som behandlade ordningsfrågor, var 

vanligare i mitt material än LA, KO och KA-tillsägelser. Lärare gav naturligtvis neutrala direktiv ofta 

som handlade om agenda (t.ex. ”ta fram era böcker”), men vad gäller retroaktiva tillsägelser var det 

oftast ordningsfrågor som adresserades. Denna slutsats stämmer överens med forskningen av Maria 

Wester som noterade att beröm ofta handlade om ”skolarbete” medan tillsägelser handlade om 

”uppförande” (Wester, 2008, s. 211).  

Observerade tillsägelser i mitt material ledde ofta till omedelbar följsamhet från mottagaren (se 

sekvens 1, 3, 5 och 10). Ibland observerades begynnande lydnad (se sekvens 6 och 16; jmf Kent, 

2012), uppgraderade sekvenser som så småningom ledde till lydnad (se sekvens 11 och 14; jmf Craven 

& Potter, 2010) eller mer komplexa agendakonflikter där lärarens syn och elevens syn på under-

visningen inte kunde hitta en samförståelse (sekvens 15). Ordning och agenda tycktes flyta på relativt 

enkelt så länge läraren fick omedelbar följsamhet som respons på sina direktiv och korrigeringar av 

grupper och individer. Svårigheterna uppstod när det blev väldigt många individuella korrigeringar att 

utföra under en kort tid eller när en längre stund behövde läggas på uppgraderade sekvenser. Bara av 

att läsa sekvens 14 kan man se vilka svårigheter läraren har med att fortsätta undervisningen samtidigt 

som hon ”jonglerar” med ett ordningsproblem som ständigt uppgraderas. Andra gånger ser vi hur 

lärarna med stor skicklighet lyckas både hålla lektionen flytande och genomföra diskreta korrigeringar 

där det behövs. Dessa framgångsrika korrigeringar är beroende av att elever för stunden finner sig i sin 

roll inom den övergripande maktstrukturen. Förhandlingar kring maktstrukturen har också sin plats, 

men kan inte ta över och bli till en ständig kamp utan att stjälpa undervisningen. 

I Billmayers forskning jämfördes två huvudtyper av klassrumsordning, där typ 1 var den traditionella 

och typ 2 en mer öppen organisation. Hans slutsats var att bägge typer förekommer i Sverige och att 

de ibland kan existera ”parallellt” (Billmayer, 2015, s. 205). I mina observationer ser jag mycket 

riktigt att lärarna växlar mellan olika ordningsstrukturer. Läraren kan tydliggöra vilken ordning som 

just nu gäller med deklarationer/direktiv som börjar till exempel ”Nu vill jag att…” och etablerar var 

eleverna ska befinna sig eller vem de får prata med om vad. Ibland förväntas eleverna sitta på sin plats 

och alltid räcka upp handen, enligt en struktur som liknar Billmayers typ 1, och ibland öppnar läraren 

upp för att arbeta och samarbeta var man vill, inklusive korridorer eller grupprum. Ibland förväntas 

nästan komplett tystnad (se sekvens 5), ibland är det helt ok att prata och diskutera och be andra om 

hjälp. Vad som är tillåtet när beslutas genom ständig återetablering och förhandling i relation till vad 

som är syftet med uppgiften. Eleverna kan med hjälp av frågor som börjar med ”Får man…?” både 

kontrollera vad som just nu gäller och försöka att aningen utöka gränserna för vad man får göra. Jag 

har tyvärr inte haft utrymme för att ta upp alla exempel jag velat i resultatredovisningen, men i 



73 

 

sekvens 4 finns ett typfall för hur gällande regler om tillåtenhet konstrueras lokalt och i relation till 

varje enskild arbetsuppgift.  

Lärare och elever skapar alltså, lektion för lektion och moment för moment, tillfälliga reviderade 

regler och normer för vad som är tillåtet och vad som är oönskvärt beteende. Sekvens 5 demonstrerar 

ett exempel på hur läraren genom korrigering kan visa för eleverna vilken röstnivå som anses lämplig 

just nu, och detsamma gäller för alla övriga normer. Normen demonstreras genom att avvikelse från 

normen uppmärksammas (Heritage, 1984, s. 116). Med andra ord så är det intersubjektiviteten i 

interaktionen mellan lärare och elever som gör synligt både för deltagarna och för mig som forskare 

(jmf Heritage, 1984, s. 259) vilka normer som förhandlas och implementeras. Det är det som 

möjliggör min undersökning – den gemensamma förståelsen mellan två eller flera deltagare måste 

ständigt konstrueras och demonstreras genom interaktion, vilket ger forskaren tillgång till att tolka 

både vad deltagare gör och vad deras handlingar har för mening. 

Maktstrukturen i klassrummen är tydligt observerbar i mitt material. I konflikt mellan läraragenda och 

elevagenda blir det bara möjligt för elevagendan att ”vinna” om läraren tillåter det. Läraren kan 

besluta att kompromissa med eleven eller inte. Jag har dock visat på hur eleverna medkonstruerar och 

påverkar den ordning och agenda som accepteras. Skillnaden är att läraren innehar både en mer 

komplex kompetens för användning av retoriska verktyg som tillsägelser, mitigeringar och språkliga 

eller kroppsliga korrigeringar, och dessutom får tolkningsföreträde i slutändan oavsett elevers 

motargument. Elever viker sig gång på gång efter lärarens direktiv och korrigeringar. Vad detta beror 

på (i bemärkelsen direkt korrelation) står egentligen utanför min studie, men med stöd i forskningen 

om maktstruktur (Thornborrow, 2001, s. 4, 134; Samuelsson, 2008, s. 187) får jag en indikation om att 

lärarens slutgiltiga makt att till exempel kontakta föräldrar eller genomföra andra åtgärder får 

genomslag i vardaglig makt, även i det lilla. Eleverna vet att läraren kan ”sätta ned foten” och få sin 

vilja genom på ett eller annat sätt, se till exempel min analys av uppgradering i sekvens 14. Läraren 

kan aktivera elevers ansvarsskyldighet att agera enligt förväntningarna av rollen som elev inom 

institutionen som är grundskolan. En elev som sätter ned foten ses istället som olydig, om det som 

förväntas står utanför lärarrollens ansvarsskyldighet.  

Min forskning visar dock även på att elever inte är helt maktlösa. Även om lärare har slutgiltig makt så 

har eleverna möjlighet att medkonstruera och att demonstrera motstånd när de upplever orättvisa. De 

kan försöka att följa sin egen agenda utan bli upptäckta av andra (sekvens 4 och 16), de kan argu-

mentera för sin åsikt (sekvens 14 och 15) med hjälp av redogörelser (jmf Scott & Lyman, 1968, s. 46), 

gemensamt diskutera vilken tillåtenhet som är rimlig (sekvens 4), bevaka sina rättigheter till paus eller 

hjälp (sekvens 2 och 7) eller åtminstone klargöra sitt misstycke, även om de samtidigt behöver prak-

tisera påbörjande/minimal lydnad för att undvika påföljder (sekvens 2, 6 och 11; jmf Kent, 2012). Det 

är delvis denna medkonstruktion och detta motstånd som ibland upplevs av lärare som beteende-
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svårigheter eller ordningsproblem. Här beror tolkningen till viss del på om betraktaren tar ett 

elevperspektiv eller ett lärarperspektiv i sin analys av vad som sker. Eleverna bevakar även sina 

rättigheter till arbetsro genom olika strategier för kamratdisciplin (sekvens 2, 6, 10 och 13), eftersom 

viss ordning inte är bara lärarens önskan, utan även elevernas.  

Vidare forskning 

Min forskning beskriver med empiri från två skolor några olika aspekter av interaktion som 

förekommer när lärare och elever konstruerar ordning och agenda i klassrummet. Vidare forskning kan 

bygga på detta genom att göra större studier med liknande upplägg eller justera metoden för att 

komma åt andra typer av data. 

Komparativa studier skulle kunna undersöka om det är samma typ av strategier som används beroende 

på upptagningsområde för skolan såsom socioekonomisk bakgrund, måluppfyllelse, andel flickor eller 

pojkar eller nyanlända elever. Man skulle även kunna jämföra hur strategier för ordning och agenda 

förändras från förskola, till tidig grundskola, sen grundskola och upp i gymnasiet.  

Att observera fler skolor än jag haft utrymme för skulle öka sannolikheten att ”alla” eller ”de flesta” 

möjliga strategier som förekommer faktiskt inkluderas i forskningen. Har man väl etablerat vad som 

förekommer så kan man undersöka hur vanliga olika strategier är genom kvantitativa observationer. 

Kanske kan man på så sätt se samband som att lärare vars elever har höga resultat även använder vissa 

typer av ordningsstrategier.  

I min forskning har jag behandlat flera olika aspekter parallellt: lärares strategier, elevers strategier, 

olika typer av tillsägelser, olika typer av frågor, olika sätt att mitigera, agendakonflikter med mera. 

Inom det samtalsanalytiska fältet tenderar man att djupanalysera en särskild aspekt av interaktion för 

att förstå mer om den. Förhoppningsvis kan min kartläggning erbjuda en vägledning i vilka aspekter 

som förekommer i skolor och som kan studeras närmare i en mer fokuserad samtalsanalys av det 

enskilda fenomenet. Personligen skulle jag gärna se fördjupade studier kring agendakonflikter och hur 

de hanteras, eftersom jag själv bara hunnit skrapa på ytan och sett en potentiell komplexitet.  

Att istället luta sig mot en etnografisk metodologi kunde leda till studier där forskaren följer hela 

förloppet, från etableringen av en första ordning på elevernas första skoldag till upprätthållandet och 

reviderandet av denna ordning under läsårets gång. En sådan studie skulle kräva just etnografiska 

observationer under en längre tid och resultera i en djupare förståelse för varje steg i processen. 

En annan möjlighet för vidare forskning vore att omvandla nya kunskaper om framgångsrika strategier 

till aktionsforskning. Man skulle kunna kombinera observationer av erfarna och framgångsrika lärare 

(Skola A) med en aktionsinsats för lärare som upplever stora bekymmer med ordningsfrågor (Skola 

B). Forskaren skulle kunna ta med videoklipp, transkript eller fältdagböcker från observationer i skola 
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A som diskussionsunderlag att prata om med lärare i Skola B. Förmodligen är det inte så enkelt att 

man kan ”flytta in” särskilda metoder och se omedelbara resultat på Skola B, men att närstudera 

svårigheter och möjligheter med en sådan process vore i sig ett fascinerande studieområde med 

potential till förståelse för och förbättring av kvalitetsarbete.  

Jag skrev i inledningen om mina förhoppningar gällande min masterstudie. Förutom att jag själv har 

lärt mig mycket både om att vara lärare och att vara forskare, så hoppas jag även att min text kan vara 

till praktisk hjälp för andra lärare och en teoretisk inspiration till vidare studier. Bara att skapa begrepp 

och medvetenhet, till exempel en förståelse för vad en mitigering eller en agendakonflikt kan vara, kan 

förhoppningsvis skapa nya tankegångar som leder till egna slutsatser för läsarens fortsatta utveckling. 

Jag tillhandahåller även en metod för kodning av direktiv och tillsägelser som kan användas både i 

pedagogiskt syfte och i forskningssammanhang. Modellen (figur 4) kan byggas ut med ytterligare 

kategorier om sådana observeras.   
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Bilaga 1: Transkriptionsnyckel 

Dessa symboler används i transkriptionerna. Delvis baserat på Jefferson (2004).   

prat. Avslut på mening med liten sänkning i tonläget. 

prat, Uppehåll i mening utan förändrat tonläge. 

prat? Avslut på mening med liten höjning i tonläget. 

prat Ett plötsligt ljusare tonläge i talet. 

prat- Talaren avbryter sig plötsligt. 

prat= Detta tal följs omedelbart av följande tur. 

pr[at  
  [prat 

Två talare pratar samtidigt, med start vid symbolen. 

prat Tal som uttalas svagare än omgivande tal.  

PRAT Tal som uttalas starkare än omgivande tal. 

>prat< Tal som uttalas snabbare än omgivande tal. 

<prat> Tal som uttalas långsammare än omgivande tal. 

pra:::::::t Utdragen vokal, med fler kolon för längre utdragning.  

prat prat Understruken stavelse eller ord är betonat.  

(.) En kort paus på mindre än en sekund. 

(2.0) En paus på två sekunder.  

(prat) En osäker tolkning av vad som sades. 

((viskar)) prat Transkriberarens kommentar står inom dubbel parantes, 
till exempel om icke-verbalt beteende eller beskrivning 
av affektläge.  
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Bilaga 2: Första kontakt med rektorer 

Detta brev skickades via e-post till rektorer, för att etablera kontakt inför deltagande. 

 

 

Jag heter Lisa Kirwan och är aktiv i skolans värld från två perspektiv samtidigt. Dels arbetar jag som 

musiklärare i årskurs 1-5, dels studerar jag pedagogik på avancerad nivå vid Uppsala Universitet med 

aspirationer att doktorera på området. Jag kontaktar er skola med en förfrågan om deltagande i den 

vetenskapliga studie som utgör mitt examensarbete för masterexamen.  

 

Mitt intresse ligger i interaktionsanalys, vilket innebär att jag studerar interaktion i klassrum genom 

videoobservation som sedan transkriberas för analys. Min kommande studie behandlar studieobjektet 

”interaktioner mellan lärare och elever som etablerar, upprätthåller, återetablerar, utmanar eller raserar 

gruppens arbetsro och produktivitet” och genomförs under läsåret 2017/2018.  

 

Min förfrågan är om jag kan delta vid en kommande arbetsplatsträff vid er skola, gärna innan 

vårterminens slut, för att informera kort kring min studie och ta kontaktuppgifter från eventuella 

intresserade lärare. Jag behöver bara 10 minuter av er tid. De lärare som lämnar intresseanmälan gör så 

på frivillig bas och anmälan är inte bindande. Om de väljs för deltagande kommer de att vara 

fullständigt anonyma i den publicerade studien. De behöver inte avsätta någon betydande arbetstid för 

detta, eftersom jag deltar under några vanliga lektioner som ska förflyta så normalt som möjligt under 

observationens gång. Elever i klassen och deras vårdnadshavare ska självklart även informeras och 

lämna medgivande av etiska skäl, vilket jag ordnar innan studien påbörjas. 

 

Jag tackar ödmjukast för er tid och hoppas på att kunna besöka er inom kort! 

Med vänlig hälsning,  

Lisa Kirwan 
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Bilaga 3: Intresseanmälan för lärare 

Detta formulär fylldes i av lärare som efter muntlig information på APT var intresserade av att delta.  

Ja, jag vill intresseanmäla mig för interaktionsstudie om klassrumsordning. Jag vet att detta inte är 

bindande, men vill gärna bli kontaktad för att diskutera deltagande.  

Kontaktuppgifter: 

Namn: _______________________________________________ 

Email: _______________________________________________ 

Telefonnummer: _______________________________________ 

Klass/elevgrupp/årskurs jag undervisar mest: ____________ 

Mina ämnen: __________________________________________ 

Antal år som lärare: ________ Antal år på denna skola: ________ 

 

OBS! Fyll i nedanstående frågor endast om du har samma grupp/klass elever i år som förra läsåret. 

Annars, lämna svaren blanka. Tänk tillbaka på hur det var i klassen under hela förra terminen (VT).  

Med ”arbetsro” menar jag ”ett klassrumsklimat som är tillräckligt lugnt att eleverna kan arbeta, lyssna 

eller samtala utan störande moment”. Kryssa ett svar per fråga:  

 Skulle du önska att ni hade bättre arbetsro i ditt klassrum? 

◻ Nej, mina elever har redan bra arbetsro. 

◻ Ja, det kunde nog vara lite bättre. 

◻ Ja, det behöver verkligen bli bättre. 

 

 Hur mycket varierar elevernas arbetsro från dag till dag? 

◻ Det är ungefär samma nivå hela tiden. 

◻ Vissa dagar är lite bättre och andra är lite sämre. 

◻ Mycket stor variation beroende på dag och omständigheter. 

 

 Upplever du att du lägger energi på att hålla ordning i klassen och behålla fokus på 

arbetsuppgifter? 

◻ Nej, eleverna är fokuserade ändå. 

◻ Ja, ibland måste man påminna och sätta ramar. 

◻ Ja, ganska ofta måste man påminna och sätta ramar. 

◻ Ja, jag lägger mycket tid och energi på detta dagligen. 

◻ Ja, situationen är mig nästan övermäktig, jag behöver hjälp!                   Tack för ditt bidrag! 
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Bilaga 4: Föräldrainformation och medgivande 

Dessa blad skickades hem med eleverna för att informera föräldrar. Sist kommer ett blad för 

medgivande som signerades och lämnades tillbaka. 

Jag heter Lisa Kirwan och har idag besökt er klass i skolan för att prata om en vetenskaplig 

studie från Uppsala Universitet. Denna studie utgör mitt examensarbete på masternivå i ämnet 

utbildningsvetenskap (pedagogik), vilket jag studerat på deltid samtidigt som jag undervisar i 

årskurs 1-5. Jag är legitimerad lärare i svenska, matematik och musik.  

Eleverna har visat intresse för att delta i min studie och jag skriver därför till er 

vårdnadshavare för att erhålla medgivande för deltagande. Nedan beskriver jag: 

 Syfte med studien 

 Hur det praktiskt skulle gå till 

 Vad medgivande innebär 

 Hur ni kontaktar mig med frågor 

Jag uppskattar att ni tar er tid att ta del av denna information och ta ställning till den. Vänligen 

återlämna ett svar till skolan senast torsdagen den 19e oktober 2017, oavsett om ni väljer att 

tacka ja eller nej till deltagande. 

 

Syfte med denna studie 

Mitt huvudsakliga syfte är att studera hur arbetsro och klassrumsordning fungerar, genom att 

observera och analysera hur lärare och elever interagerar med varandra i klassrummet.  

Enligt Arbetsmiljöverket upplever 29 procent av tillfrågande elever i årskurs fem att ”det är 

svårt att få arbetsro under minst hälften av all lektionstid”. Jag upplever detta som ett tecken 

på att lärare kan behöva mer forskningsbaserad kunskap kring hur arbetsro uppstår. Den 

exakta syftesformuleringen kan komma att ändras till viss del, beroende på vad som blir 

relevant i det som observeras. Till exempel kan fokus hamna på lärares strategier för ordning, 

elevers samarbete kring ordning, situationer där elevernas arbetsro hotas, eller något annat 

beroende på innehållet i de observerade lektionerna. Man kan inte helt förutse vad som ska 

ske, om man besöker ett klassrum och tittar på vad som naturligt händer där.  

Det som observeras i skolorna jag besöker ska i analysen ses som belysande exempel på hur 

klassrumsordning kan se ut. Jag vill poängtera att jag inte bedömer eleverna på något sätt, jag 

ställer inga frågor kring deras bakgrund och har inte heller som syfte att utvärdera skolans 

arbetssätt. Vetenskapliga observationer ska vara objektiva och bidra till kunskapsfältet kring 

undervisning.  

 

Praktiskt genomförande 

Mina observationer i elevernas klassrum innebär att jag är närvarande vid några av deras 

ordinarie lektioner med den/de lärare som gått med på att observeras. Klassens undervisning  
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eller utbildning ska inte justeras på något vis för forskningens skull, utan fortgå precis som 

vanligt. Jag som forskare sitter längst bak i klassrummet och deltar inte i undervisningen, jag 

observerar och för eventuellt anteckningar om vad jag ser. 

För att kunna studera alla detaljer som sker i interaktioner mellan lärare och elever så kommer 

även inspelning av ljud och video att ske i klassrummet. Dessa inspelningar hanteras 

naturligtvis konfidentiellt och visas inte för någon annan än forskare med tystnadsplikt. 

Jag återvänder till klassen flera gånger under läsåret 2017/2018, förmodligen vid 4-5 tillfällen 

då jag observerar en eller flera lektioner vid varje tillfälle. Jag vill vid något/några tillfällen 

diskutera med klassen hur det känns att bli observerad, så att eleverna har fortsatt möjlighet 

att ta upp eventuella funderingar. I övrigt ska jag så lite som möjligt avbryta den pågående 

undervisningen, så att ingen betydande tid tas från elevernas utbildning. 

 

Vad medgivande innebär 

Denna studie lyder under Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det betyder att alla 

deltagare har rätt att låta bli att delta och även kan avbryta sitt deltagande när som helst, utan 

negativa följder. På begäran kan jag utesluta en elev ur den publicerade analysen eller till och 

med radera videoinspelningar, om så krävs. Jag hoppas att denna vetskap blir en trygghet för 

er och att ni upplever kontroll under hela forskningsprocessen. 

Att ge medgivande till deltagande innebär att ni godkänner, om inget annat meddelas senare, 

att observationer sker för det syfte som beskrivs ovan. Videomaterialet och andra 

anteckningar förvaras alltid konfidentiellt. Inspelningar förs över direkt till en extern hårddisk 

som förvaras inlåst. I den publicerade analysen av klassrumsinteraktion är eleverna, läraren 

och deras skola avidentifierade för att ingen utomstående ska veta vem som deltagit i enskilda 

situationer. 

 

Har ni några frågor? 

Tveka inte att ta kontakt om ni har några frågor kring denna studie. Även om ni ger ett 

godkännande nu, så kan ni alltid kontakta mig om funderingar uppstår senare.  

Jag besvarar mejl till xxx@xxxxxx.se inom 24 timmar. Ni kan även ringa telefonnummer 

073-xx xx xxx efter klockan 15.00 på vardagar.  
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Formulär för medgivande 

 

Sätt kryss vid de påståenden som stämmer: 

 

[  ]  Vi har tagit del av den fullständiga informationen på föregående blad. 

 

[  ]  JA, vi ger vårt medgivande som vårdnadshavare till att vårt barn deltar i en 

observationsstudie enligt angivet syfte. 

Vi godkänner därmed att: 

 Observationer sker i elevernas klassrum under lektionstid för ordinarie 

undervisning. 

 Dessa observationer kompletteras med video- och ljudinspelning. 

 Interaktion mellan elever och lärare blir underlag för en analys i den 

publicerade studien. 

 

[  ]  NEJ, jag/vi ger inte medgivande till att vårt barn deltar i denna studie. 

 

__________________________________________________ 
Underskrift vårdnadshavare 1                                                                            Ort och datum 

__________________________________________________ 
Underskrift vårdnadshavare 2                                                                            Ort och datum 

__________________________________________________ 
Underskrift elev                                                                                                   Ort och datum 

 

Skriv under på raderna här ovanför. Lämna in detta blad till skolan senast torsdagen den 19e oktober.  

Bladet med information till er kan ni behålla hemma.  
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Bilaga 5: Medgivandeformulär för lärare/personal 

Detta formulär (eller ett snarlikt, beroende på yrkestitel) signerades av personal som gav medgivande 

för sitt deltagande i studien.  

 

Formulär för medgivande 

 

Sätt kryss vid de påståenden som stämmer: 

 

[ ] Jag har tagit del av både muntlig och skriftlig information kring Lisa Kirwans 

masterstudie, studiens syfte, metoder för observationer och känner till mina 

rättigheter som deltagare i studien. 

 

[ ] JA, jag ger mitt medgivande som lärare till att jag och mina elever deltar i en 

observationsstudie enligt angivet syfte. 

Jag godkänner därmed att: 

 Observationer sker i elevernas klassrum under lektionstid för ordinarie 

undervisning. 

 Dessa observationer kompletteras med video- och ljudinspelning. 

 Interaktion mellan elever och lärare blir underlag för en analys i den 

publicerade studien. 

 

 

__________________________________________________ 
Underskrift lärare                                                                                                  Ort och datum 

 


