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Sammanfattning 

Undersökningen bygger på intervjuer med tio lärare i grundskolans tidigare år och syftar till att 

belysa hur dessa lärare ser på sitt arbete med att skapa studiero. Utifrån fyra frågeställningar, 

utvecklades lärarnas tankar kring detta och de data vi fick fram har sedan analyserats i relation till 

dessa. Med hjälp av begreppen ledarskap, motivation och normer har vi analyserat resultaten. 

Resultatet visade att lärare lägger stor vikt vid ledarskap och egenskaper så som tydlighet, 

gränssättning och engagemang för ett framgångsrikt arbete med att skapa studiero. Vidare anger 

lärarna att elevers motivation är av betydelse för om studiero ska kunna uppnås på ett effektivt 

sätt. Resultatet visar även att lärarna känner sig osäkra kring vilket handlingsutrymme de har 

enligt skollagen att upprätthålla studiero, utan de förlitar sig istället på sitt eget omdöme. 

Slutsatsen man kan dra av detta är att det inte verkar finnas någon gemensam norm vilken lärarna 

följer i arbetet med att skapa och upprätthålla studiero. 

 

Nyckelord: pedagogik, grundskola, studiero, lärare, intervju  
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Inledning 

Som snart nyexaminerade lärare och insatta i den pågående samhällsdebatten kring ordning och 

studiero i skolan kändes det relevant att göra en undersökning om hur lärare i de tidigare skolåren 

ser på sitt arbete med att skapa studiero. Skollagen 2010:800 5 kap, anger att alla elever ska få 

vistas i en miljö som är präglad av trygghet och studiero. Detta står i kontrast mot de erfarenheter 

vi har av klassrumsmiljöer vi träffat på under utbildningens VFU-perioder, vilka ofta har präglats 

av oro, stök och en mycket bristande studiero. Med examen inom räckhåll ställer vi oss frågan 

hur vi själva ska klara av att leva upp till skollagens krav. När det så var dags att välja ämne för 

uppsatsen tog vi tillfället i akt att närmare få undersöka hur lärare ser på detta uppdrag. Detta 

stora ämne har vi brutit ner i fyra frågeställningar, vilka behandlar olika aspekter av detta. Vi har 

bland annat velat undersöka vad lärare anser vara de bakomliggande orsakerna till bristande 

arbetsmiljö. Här hade vi utifrån våra erfarenheter vissa föreställningar om vad resultatet skulle bli. 

Dock kom våra fördomar på fall då utfallet av detta resultat för vår del blev något oväntat. Vidare 

ansåg vi det relevant att ta reda på vilka strategier lärare anger att de använder för att skapa 

ordning och studiero i klassrummet, hur lärare ser på sitt handlingsutrymme att korrigera stökiga 

elever, samt lärarnas syn på betydelsen av samarbete, och då främst med lärarlag och ledning. 

Med utgångspunkt i dessa frågeställningar har vi alltså försökt uppfylla syftet med att få en inblick 

i hur lärare ser på sitt arbete med att skapa studiero. 

Vi vill här ta tillfället att tacka vår handledare Karin Hadenius för det stöd och stora 

engagemang hon visat, då hon väglett oss genom den långa process som ett sådant här arbete 

innebär. 
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Bakgrund 

Disciplinen i skolan, eller avsaknaden av den är något som diskuterats flitigt i samhällsdebatten 

under de senaste decennierna. Därför är det intressant att undersöka hur lärare i dagens svenska 

skola ser på sitt arbete med att skapa studiero i klassrummet. Men om man tittar närmare har 

diskussionerna om hur stor skolans roll ska vara i formandet av blivande vuxna 

samhällsmedborgare pågått under betydligt längre tid. Debatten kring avvägningen mellan frihet 

och fostran i de svenska klassrummen är en avspegling av det omgivande samhällets syn på 

kunskap och bildning.1 År 1958 infördes agaförbudet i de svenska skolorna, något som många 

lärare ansåg leda till disciplinproblem då deras auktoritet därmed upplevdes underminerad. Istället 

för de gamla metoderna, vilka ofta innefattade fysisk bestraffning, var man nu tvungen att 

använda sig av nya sätt för att korrigera störande elevbeteenden. Dessa var bland annat 

kvarsittning eller utvisning från lektionen. Det senare ansågs dock i många fall snarare fungera 

som en belöning än en bestraffning för de elever som ådragit sig korrigeringen. Många inom 

lärarkåren ansåg inte längre att de hade tillräckliga redskap för att råda bot på de disciplinära 

problem som dagligen möter yrkesverksamma i skolan. Så i takt med att samhället förändrats har 

även skolan, synen på disciplin samt lärarens roll förändrats. Idag måste läraren tillgodose 

elevernas behov av en lugn och trygg skolmiljö genom andra metoder, där skolan och 

undervisningens utformning ska göra att eleven ska vilja arbeta och finna mening i skolans 

innehåll. Detta har satt fokus på lärarens ledaregenskaper och förmåga att skapa motivation hos 

sina elever.2 I skollagen 2010:800 framgår det tydligt att skolan ska vara en trygg och stimulerande 

plats för undervisning och inlärning, där alla elevers behov blir tillgodosedda.3 Eleverna ska 

bemötas med respekt och ges goda förutsättningar att växa i sitt kunnande samt få möjlighet att 

utvecklas i en trygg, social miljö vilken ska främja elevernas lust att lära. Utöver skyldigheten att 

skapa en god arbetsmiljö för eleverna, har skolan och de verksamma lärarna dessutom skyldighet 

att se till att alla elever uppnår de mål och kunskapskrav som finns uppsatta för skolans 

verksamhet. Sett i ljuset av detta menar den ofta refererade, amerikanska författaren CM Charles, 

professor i pedagogik vid San Diego State University i USA, att disciplinen spelar en avgörande 

roll för om läraren ska lyckas uppnå syftet och målen med verksamheten. 4 För om det inte råder 

ordning och reda i klassrummet och om läraren inte kan förmå sina elever att ägna sig åt sina 

uppgifter, menar denne att allt arbete med planering, organisering, vägledning och utvärdering är 

bortkastat. Frågan om ordning och disciplin i de svenska klassrummen är aktuellt och även uppe 

                                                 
1Marcus Samuelsson. Störande elever korrigerande lärare: om regler, förväntningar och lärares åtgärder mot störande flickor och 

pojkar i klassrummet. Linköping: Linköpings universitet, Inst. för beteendevetenskap och lärande, 2008, s.9  
2 Ibid, s. 14-16 
3 Skollagen 2010:800 5 kap  
4 CM Charles: Ordning och reda i klassen. Stockholm: Liber Tryck, 1981, s. 22  
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för debatt både politiskt och inom media. Utbildningsminister Jan Björklund har belyst ämnet om 

disciplinära åtgärder och bristen på lärarauktoritet i den svenska skolan. På Folkpartiets hemsida 

går det att läsa om begreppet flumskola. Med detta syftar de på hur den socialdemokratiska 

skolpolitiken sett ut sedan slutet på 60-talet, med allt mindre fokus på kunskap i skolan och där 

lärare inte längre skall ska ses som ledare utan istället som elevernas jämlikar.5 Enligt den nya 

skollagen 2010:800 ska utbildningen utformas så att alla eleverna får en skolmiljö som är präglad 

av trygghet och studiero.6 Då Björklund menar att den tidigare skollagen berövat skolans 

personal möjlighet att upprätthålla ordning och lugn, skall den nya skollagen ge lärarna nya, mer 

effektiva redskap för att upprätthålla god ordning.7 I skollagen 2010:800 5 kap och då framför allt 

i §§5-8 och vidare §§22-24 kan man läsa om de disciplinära och andra särskilda åtgärder, vilka 

beskriver lärarnas handlingsutrymme och befogenheter att skapa och upprätthålla studiero i 

klassrummet. I dessa paragrafer kan man läsa om hur lärares och rektors befogenheter nu 

innefattar kvarsittning, utvisning från undervisningen, omhändertagande av föremål och 

omplacering till annan skolenhet. Detta för att komma till rätta med en elevs störande beteende, 

eller tillförsäkra eleverna trygghet och studiero.  Sett i ljuset av detta är det intressant att studera 

hur lärare i de tidiga skolåren idag ser på sitt arbete med att skapa studiero i klassrummet.  

                                                 
5 www.folkpartiet.se, 10 april 2012 
6 Skollagen 2010:800 Kap 5 
7 www.svd.se, 17 januari 2012 

http://www.folkpartiet.se/
http://www.svd.se/


8 

 

Tidigare forskning 

Historisk bakgrund 

Samhällets och skolans omdaning 

Vid andra världskrigets slut och i samband med det nya samhälle som vid denna tid började 

växa fram, fick en ny idé om skolans organisation sitt genombrott. Tidigare hade skolan präglats 

av nationalistiska ideal och begrepp som folket och nationen hade varit centrala. Dessa byttes nu ut 

mot begrepp som frihet, självständighet och demokrati, då den nya skolan hade ett nytt syfte, vilket 

var att skapa en demokratisk skola som skulle vara lika för alla elever. Detta medförde så 

småningom uppbrottet från det uppdelade skolväsende där elever gått i olika skolformer 

beroende på vilken samhällsklass man tillhörde, eller vilket kön eller intellektuell begåvning man 

hade. De olika skolsystemen hade alla sina olika traditioner, där bland annat synen på hur man 

hanterade disciplinproblem skiljde sig åt. En ständigt aktuell fråga i skolpolitiken från denna tid 

blev nu hur man skulle lyckas med att sammanväva dessa helt olika skolformer till en gemensam.8 

Under drygt två år pågick en skoldisciplinutredning, som år 1950 slutligen lade fram sitt 

betänkande. Den fråga man i huvudsak diskuterade, var en het potatis i samhällsdebatten vid 

denna tid och handlade om huruvida skolan skulle få tillämpa aga eller ej, i syfte att disciplinera 

eleverna. Under utredningens gång genomförde man enkätundersökningar, vilka visade att stora 

delar av folkskollärarna tillämpar aga. Vanligast förekommande var detta i storstäderna och mest 

sällan tillämpades aga i landsbygdens skolor. Undersökningen visade tydligt att vad gällde 

lärarkåren, var de inte villiga att avskaffa agan som disciplineringsmetod.9 Trots detta föreslog 

disciplinutredningen att man skulle införa betyg i ordning och uppförande, kvarsittning, samt ha 

en närmare dialog med elevens föräldrar, istället för att bruka aga då elever behövde disciplineras. 

Men processen innan agan helt kunde avskaffas var lång och ett förbud trädde inte i kraft förrän 

1958.10 

Skolans nya fostransuppdrag 

I och med 1946 års skolkommission lades ett förslag fram, vilket innefattade att skolan skulle 

övergå från att ha ett karaktärsfostrande uppdrag, där eleverna skulle bli lojala mot Gud och 

fosterland, till att istället lägga fokus på demokratifostran. Därmed var det individens 

                                                 
8 Jonas Qvarsebo: Skolbarnets fostran - enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962. Linköping: LiU- Tryck, 

2006, s. 8-10, 14 
9 Helene Båtshake: Lena lär lyda – fostran och disciplinering i svensk skola 1947–1956. Lund: Lunds Universitet, 

Sociologiska institutionen, 2006, s. 65-66  
10 Ibid., s. 65, 67 
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personlighetsutveckling som var det centrala och utbildningen skulle nu ligga på en solid 

vetenskaplig grund.11 Tidigare hade skolans fostran varit av tydlig och uppenbar natur. Men i den 

nya skolan blev fostran mer dold och innefattande att eleverna utvecklade andra kunskaper, som 

att arbeta individuellt, kontrollera sig mentalt och motoriskt och underordna sig lärarens numera 

osynliga auktoritet. I och med denna förändring kan man urskilja en förändring i skolans 

fostransuppdrag på så vis att den nu mer och mer övertar det som tidigare varit ålagt hemmet, 

nämligen att grundlägga värderingar och skolans fostran innefattade nu även barnets själ och inte 

som tidigare enbart det yttre beteendet. 12  Det gällde nu att överföra skolans normer till hemmen, 

men utan att det för den sakens skull skulle upplevas som kontroll, utan snarare som ett 

samarbete mellan familjen och skolan.13 När nu synen på de strategier som läraren fick lov att 

använda sig av för att skapa ordning förändrades, förändrades även lärarerens uppdrag. Från att 

ha varit en oomstridd auktoritet, skulle nu istället disciplineringen av klassen ske utan att läraren 

själv skulle behöva ingripa. Disciplineringen skulle nu istället grunda sig på att eleverna skulle ha 

ett gott förtroende för sin lärare, vilken i sin tur använde sig av dynamiken och sociala mönster i 

klassen för att på det viset få eleverna att självmant inse vinningen med att underordna sig 

skolans auktoritet.14 Till en början betonade man behavioristiskt influerade metoder, där man 

tillämpar belöning och bestraffning, innan man går vidare mot senare idéer, vilka betonar dialog 

och samtal, för att komma tillrätta med oreda och stök i klassrummen.15 

Skolans fostran 

Disciplin 

I skolan är disciplin den ordning som krävs  

för att effektiv undervisning skall kunna bedrivas  

(Nationalencyklopedin)16 

 

I dagens skoldebatt stöter man på begreppet disciplin. Den ofta refererade amerikanska 

författaren CM Charles skriver att disciplin är direkt kopplat till dåligt uppförande.17 Han menar 

att det är lärarens uppgift att upprätthålla god ordning i klassen, detta görs genom disciplin, 

klassrumsledning eller vad man än vill kalla det. Att elever visar på dåligt eller oönskat 

uppförande är inget nytt. Marcus Samuelsson, doktorand vid Linköpings universitet redovisar en 

disciplinundersökning som gjordes 1947. Studien visade på vad det var som lärarna ansåg som 

                                                 
11 Båtshake, s. 17 
12 Ibid., s. 18-19 
13 Ibid., s. 118  
14 Ibid., s. 119 
15 Ibid, s. 65 
16 www.ne.se, 10 april 2012, sökord: disciplin 
17 Charles, s. 10 

http://www.ne.se/


10 

 

störande; det var prat, allmän lättja, sen ankomst, och slarv med ålagda uppgifter.18 Robert 

Thornberg, fil dr, är docent i pedagogik och tar i ett relativt nytt nummer av Journal of Moral 

Education upp beteenden hos eleverna som lärare idag anser som störande för undervisningen och 

menar att dessa inte skiljer sig mycket ifrån hur det såg ut på 40-talet. ”Pladder”, 

ouppmärksamhet, buller och oväsen är faktorer som stör de andra eleverna. 19 

Eva Österlind tar i sin avhandling från 1998 upp hur disciplineringen i skolan har förändrats 

under årens lopp. Det är inte bara formen för disciplineringen utan även syftet med den som har 

förändrats. Straffen har gått från det yttre till det inre. Disciplineringen i skolan handlade tidigare 

om fysisk bestraffning i form av rottingen, till en nu mer offentlig skam, där man spelar på 

elevernas samvetskval och skuldkänslor. Tidigare i historien fick eleverna stå i skamvrån eller rent 

av känna på rottingen. Lärarens dominans fungerar inte längre som en kontrollstrategi utan nu 

handlar det mer om att involvera eleven genom att resonera med dem.20 Österlind beskriver 

vidare hur undervisningen, disciplineringen och ledarskapet har ändrat karaktär. Läraren har gått 

ifrån att vara lagledare till handledare åt sina elever, ett resultat av att eleverna i skolan ägnar 

mycket tid åt eget arbete.21 

Den ovan nämnda Charles menar att disciplinen är så grundläggande för allt annat arbete i 

klassrummet att det är avgörande för om läraren ska lyckas eller ej. Han menar även att 

disciplinen påverkar inlärningen och arbetsklimatet i klassrummet22. Om man som lärare inte har 

disciplin i klassen ägnar sig inte eleverna åt sina uppgifter och detta leder då till minskade 

kunskaper hos dem. Via disciplinen lär sig eleverna att de ska sköta sitt skolarbete och ta ansvar 

för det, men även att ha ett ansvarsfullt beteende genom att de respekterar sina kamrater och inte 

har ett störande beteende under lektionstid. Men han menar att det även handlar om att skapa 

goda relationer till andra människor, att vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade.23      

Maria Wester, lektor vid Umeå universitet, menar i sin avhandling från 2008, att disciplinering 

handlar om att kunna anpassa sig till ett visst mönster.24 Wester menar vidare att både lärare och 

elever har en önskan om ordning och tydliga regler i skolan samt att dessa skall följas, eleverna 

behöver veta vilka regler som gäller och anse att de är motiverade. Om reglerna inte följs vill 

eleverna att det ska finnas konsekventa påföljder för dessa regelbrott.25 Det finns vissa likheter 

mellan disciplin och lag. Många av oss tycker inte om lagar, men anser ändå att dessa är 

nödvändiga för andra och att det skulle uppstå kaos om man inte följde och respekterade lagar 

                                                 
18 Marcus Samuelsson: Störande elever korrigerande lärare. Linköping: LiU-Tryck, 2008, s. 12 
19 Robert Thornberg: “Hushing as a moral dilemma in the classroom”, Journal of Moral Education, nr1, 2006, 

s.89-104 
20 Eva Österlind: Disciplingering via frihet. Uppsala: Uppsala Universitet, 1998 s. 35 
21 Ibid., s. 133 
22 Charles, s 8, 22  
23 Ibid., s 22-23 
24 Maria Wester: Hålla ordning men inte överordning. Umeå: Umeås universitet, Inst.  för svenska och 

samhällsvetenskapliga ämnen, 2008 s.39, s.211 
25 Ibid., s. 211, s.220 
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menar Charles.26 Denne menar även att det är egenskaper i människans natur som gör det svårt 

för oss med disciplinen. Detta visar sig i att vi inte vill göra sådant som andra säger åt oss att göra 

och vi talar gärna nedlåtande om auktoriteter. Utifrån människors olika behov, värderingar och 

förutsättningar uppfattas även disciplinen på olika sätt och bemöts då även olika. Ju äldre elever 

blir desto större avvisande inställning får de till vuxna och detta påverkar disciplinen.27 Med det 

menar Charles att trots dessa egenskaper så har människan ett behov av och en längtan efter 

ordning, trygghet och rättvisa. Med andra ord är det ett uttryck för att vi människor behöver 

disciplin. 28 

 

Moral 

Moral är ett begrepp som oftast används synonymt med begreppet etik men man kan även 

göra en åtskillnad mellan dem. Ordet etik har sitt ursprung ur grekiskan éthos som betyder sed. 

Ordet moral kommer från latinets moralis vilket rör sederna. Moralen betecknar de handlingar 

och ställningstagande som vi människor gör tillskillnad från etiken som mer handlar om vår 

reflektion över de handlingar som vi utför. Thornberg29 menar att moral handlar om hur vi 

människor bör leva våra liv och varför. Genom moralen skiljer vi mellan gott och ont, mellan rätt 

och fel även om det kan ske helt omedvetet. Moralen i samhället eller skolan är ett system av 

regler, exempelvis klassrumsregler som sätter gränser för människors/elevers beteende. Tillslut 

blir dessa regler vanor som vi vänjer oss att leva med och inte alltid reflekterar över. Thornberg 

menar att de moraliska reglerna är nödvändiga och att ett samhälle inte fungerar utan dem. Vidare 

anser Thornberg30  att de regler som finns i skolan är ett uttryck för social kontroll över eleverna 

men att dessa regler har en moralisk påverkan. De regler som finns i skolan visar vad som är rätt 

och önskvärt men även vad som anses fel och icke-önskvärt. Detta är något som påverkar 

eleverna både socialt och moraliskt i deras utveckling. Thornberg anser att ”moral i dess olika 

gestaltningar är en social konstruktion som uppstår, utvecklas, upprätthålls och förändras i sociala 

interaktioner”31  

Enligt Thornberg32 har den svenska skolan inte moralisk uppfostran som ett specifikt 

skolämne, utan det är något som är integrerat i andra skolämnen som till exempel 

samhällskunskap och religion. Han anger att moralutbildningen även sker genom utformning och 

genomförande av gemensamma skolregler, lärarens hantering av konflikter mellan elever och 

arbete mot mobbning. Lärare kan även skapa en moralrelation till sina elever. Permer och 

                                                 
26 Charles, s. 26 
27 Ibid., s. 29-31 
28 Ibid,. s. 31 
29 Thornberg: Värdepedagogik i skolans vardag. Linköping: LiU-Tryck, 2006, s.8 
30 Ibid., s. 9 
31 Ibid., s. 9-10 
32 Thornberg: “Hushing as a moral dilemma in the classroom” s. 89-104 
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Permer, vid forskarutbildningen vid Malmö Högskola skriver i sin avhandling Klassrummets 

moraliska ordning, att det kan ske genom ömsesidig respekt och genom att skapa en relation till 

eleverna. Författarna menar att relationen till läraren leder till en självständighet hos eleverna och 

att det ger en känsla av rättvisa. Men för att detta ska vara genomförbart bör läraren fungera som 

en medarbetare och kanske till och med en kamrat till eleverna.33 

Enligt Thornberg är klassrumsregler skapade för att styra och reglera elevers beteende. 

Genom att skapa klassrumsregler som ett sätt att visa på moral kan läraren etablera ordning och 

disciplin som ett led i att undervisningen ska bedrivas i en miljö som främjar inlärning. Dock 

menar Thornberg att elever bedömer lärarnas beteende och värdet av rättvisa utifrån de regler 

som satts upp för dem. Lärarna kan vara inkonsekventa med klassrumsreglerna genom att ibland 

straffa en överträdelse och ibland ignorera densamma. Uppfattas reglerna som inkonsekventa och 

orättvisa kan ett sådant system med regler leda till moraliska dilemman för både elever och 

lärare.34 Terje Ogden, professor vid universitetet i Oslo, hävdar att lärare bygger upp sin 

trovärdighet genom att just vara konsekventa och pålitliga då de följer upp vad de säger och vad 

de gör.35 Resultatet av Thornbergs studie visar att när elever tystas ner av lärare och genom de 

regler som finns i klassrummet om tystnad kan det skapa moraliska dilemman för eleverna. Det 

upprätthålls en moralisk underförstådd fostran där regler om auktoriter och makt kan motverka 

elevernas egen moral. Enligt studien anser lärarna att det är bättre att eleverna är tysta och följer 

regler än att de följer sin egen moral och kanske hjälper en kamrat. Men eleverna kan utifrån sina 

egna moraliska normer bryta mot regler och göra motstånd mot makten i skolan.36  

Studiero 

Under 5 kap i skollagen 2010:800 står det att alla elever ska få vistas i en skolmiljö som är 

präglad av trygghet och studiero.37 Kveli menar att studiero är en förutsättning för att genomföra 

undervisning. Genom att ha en trygg och trivsam arbetsmiljö i klassrummet skapas en bra 

inlärningsmiljö. Med andra ord går kunskapsinlärningen och arbetet med studieron hand i hand.38 

Men frågan om studiero blir ofta ett ämne för diskussion i klassrummet, då toleranströskeln för 

ljud är väldigt varierande. En del elever blir lätt distraherade av prat och buller medan andra inte 

påverkas i så hög grad. Dock tas det mer hänsyn till de elever som lätt distraheras. Att ha en bra 

klassrumsledning innebär att kunna skapa en god inlärningsmiljö för sina elever.39 Hur 

klassrummets fysiska miljö organiseras har betydelse för studieron, men även vilka aktiviteter och 

tidpunkten på dagen har betydelse för studieron i klassrummet. Studiero är alltså inget statiskt 

                                                 
33 Karin Permer & Lars-Göran Permer: Klassrummets moraliska ordning. Malmö: Malmö högskola, 2002, s. 34-35 
34 Thornberg: “Hushing as a moral dilemma in the classroom”, s 89-104 
35 Terje Ogden: Kvalitetsmedvetande i skolan. Lund: Studentlitteratur, 1993, s. 35 
36 Thornberg: “Hushing as a moral dilemma in the classroom”, s 89-104 
37 Skollagen 2010:800 5 kap 
38 Anne-Marie Kveli: Att vara lärare. Lund: Studentlitteratur, 1994, s. 109 
39 Ogden: Kvalitetsmedvetande i skolan, s. 31 
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tillstånd, utan graden av detta kan variera över dagen. Vidare är lärarens förmåga att på ett 

framgångsrikt sätt inleda och avsluta ett lektionspass av avgörande betydelse för vilken grad av 

studiero som infinner sig under ett lektionspass.40 Martin Karlberg, lektor vid Uppsala universitet 

anger att det redan i slutet av 1960-talet gjordes undersökningar som visade att elever som på 

olika sätt stör undervisningen genom oönskat och störande beteende var ett betydande 

bekymmer för lärare. I tidigare studier har det visat sig, att det som lärare saknar och önskar 

fortbildning i, är just ledarskap och förmåga att skapa en miljö som präglas av trygghet och 

studiero.41 Elever som uppvisar uppförandeproblem och som på olika sätt stör studieron i 

klassrummet utgör för många lärare en av de största utmaningarna med yrkesutövningen.42 

Elever som utmanar lärarens auktoritet och ledarskap och som inte vill låta sig visas tillrätta och 

därmed sluta med det provocerande beteendet, utgör för många lärare den största utmaningen. 

Ett sådant elevbeteende kan leda till att lärare i sina försök att komma tillrätta med problemen 

agerar på ett sätt, som snarare förstärker än avhjälper det störande beteendet.43 För många lärare 

uppfattas det som ett stort problem att kontinuerligt behöva ta itu med de mindre 

uppförandeproblem som på olika vis stör studieron och som man dessutom inte klarar av att 

hantera. 44    

Sammanfattningsvis kan man se att det som kommer att ha mest relevans för vår studie är 

bland annat Österlinds resonemang om att disciplineringen i skolan har ändrat karaktär och att 

lärarens roll är förändrad, från en given auktoritet till att bli mer av en lagledare. Vidare kommer 

Charles, Thornbergs och Westers tankegångar om att en ordnad arbetsmiljö är nödvändig för att 

det ska kunna ske någon meningsfull undervisning att ha betydelse för vår undersökning. 

Thornberg samt Permer & Permer är samstämmiga om att moralfostran ska ingå i skolans 

fostran. Skapandet av klassrumsregler anses i denna fostran spela en stor roll. Dessa syftar till att 

ange för eleverna vad som är ett önskvärt beteende i en grupp. Vidare menar flera författare, där 

ibland Charles och Permer & Permer att lärarens relation till eleverna och dennes roll som 

förebild, är av avgörande betydelse för att moralfostran inte ska leda till att eleverna utsätts för 

moraliska dilemman. Slutligen har även Ogdens resonemang om att lärarens trovärdighet som 

ledare baseras på ett konsekvent och pålitligt handlande, betydelse för denna studie.  

 

                                                 
40 Ogden, s. 33 
41 Martin Karlberg: Skol – Komet. Tre utvärderingar av ett program för beteendeorienterat ledarskap i klassrummet, 

Västerås: Edina Västra Aros, 2011, s. 25 
42 Terje Ogden: Social kompetens och problembeteende i skolan. Stockholm: Liber, 2003, s. 12 
43 Ibid., s. 16 
44 Karlberg, s. 26 
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Vad säger skollagen? 

I den nya skollagen 2010:800 5kap läggs en ny betoning på trygghet och studiero och att alla 

elever har laglig rätt till att under sin skoldag få vistas i en miljö som är präglad av trygghet och 

studiero. I § 5 i samma kapitel står det, att det för varje skolenhet ska finnas ordningsregler, vilka 

ska ha utformats tillsammans med eleverna, vilka syftar till att upprätthålla just detta. I §§ 6-24 

kan man vidare läsa om de disciplinära och andra särskilda åtgärder som denna lag innehåller, 

vilka visar på vilket handlingsutrymme som rektor och lärare på skolorna har för att komma till 

rätta med stökiga elever och bristande studiero i klassrummen. Det handlingsutrymme som 

lärarna enligt lag har, innefattar nu mera bland annat beslut om ”utvisning, kvarsittning, tillfällig 

omplacering, tillfällig placering vid annan skolenhet, avstängning och omhändertagande av 

föremål”45 § 24 anger även att om någon av dessa disciplinära åtgärder används så ska det även 

ske en skriftlig dokumentation av detta.   

                                                 
45 Skollagen 2010:800 5 kap § 6 
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Teoretiska perspektiv 

Ledarskap 

Det pedagogiska ledarskapet i skolan handlar om att kunna vägleda sina elever till lärande och 

för att detta ska vara genomförbart krävs det att läraren kan upprätthålla god ordning i klassen.46 

Ogden47 menar att lärare måste organisera klassen så att det skapas produktiv studiero. Vidare 

menar han att studiero är en förutsättning för att genomföra undervisning, men han menar också 

att god undervisning kan skapa studiero i klassrummet. Lärarens roll blir att vara arbetsledare för 

eleverna och hjälpa dem att inhämta kunskaper, färdigheter och värderingar.48 Den ofta 

refererade Christer Stensmo skriver om olika kompetenser som en lärare bör besitta för att leva 

upp till de krav som finns i skolans olika styrdokument som handlar om vilka kunskaper elever 

ska tillägna sig i skolan. De lärarkompetenser Stensmo skriver om är, ämneskompetens och didaktisk 

kompetens och detta är vad lärarstudenter läser i sin utbildning på universitet och högskolor. 

Ämneskompetens innefattar att ha goda kunskaper om begrepp, fakta och teorier i 

undervisningens olika ämnen. Didaktisk kompetens handlar om att läraren vet hur man planerar, 

genomför och utväderar den undervisning som man bedriver. Det omfattar de didaktiska 

frågorna; Vad? Hur? och Varför? 49 Kjell Granström, professor i pedagogik vid Linköpings 

universitet, har ett liknade resonemang som han kallar lärarskap och det innefattar att läraren har 

kunskaper om ämnen hon eller han undervisar om samt att man har förmåga att förmedla dessa 

kunskaper och färdigheter till sina elever. När Granström skriver om själva ledarskapet i 

klassrummet handlar det om kunskaper om klassrumsinteraktion och grupprocesser men även att 

man som lärare har förmågor att hantera dessa. 50 Ogden menar att det handlar om att kunna 

hantera både beteenden och situationer som kan dyka upp i klassrummet.51 Detta med 

ledarkompetens är den tredje kompetens som Stensmo anser att lärare bör ha, han menar att det 

handlar om att som lärare klara av att organisera och leda en klass som ett kollektiv och det 

arbetet inbegriper hanterandet av disciplin, ordning och elevomsorg.52  

I lärarens ledarroll ingår disciplinering i form av regler som eleverna skall följa så att man på så 

sätt skapar studiero i klassrummet.53 Samuelsson poängterar i sin avhandling två viktiga delar i 

                                                 
46 Christer Stensmo: Ledarskap i klassrummet. Polen: Studentlitteratur, 2008, s. 16 
47 Ogden: Kvalitetsmedvetande i skolan. s. 30-31 
48 Kjell Granström, ”Ledarskap i klassrummet” i Kjell Granström (red) Forskning om lärares arbete i klassrummet. 

Kalmar: Lenanders grafiska AB, 2007, s. 13 
49 Stensmo, s. 7 
50 Granström, s. 17 
51 Ogden: Kvalitetsmedvetande i skolan, s. 30 
52 Stensmo, s. 7 
53 Samuelsson, s. 63 
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lärarens professionella och kompetenta agerande för att upprätthålla ordningen och studieron. 

Det är för det första att arbeta förebyggande och för det andra att avbryta störningsmoment som 

uppstår.54 I likhet med Samuelsson skriver Stensmo om att ett effektivt ledarskap är just att 

förebygga problem som kan uppstå i klassrummet innan de hinner ske. Han menar, att det 

förebyggande arbetet handlar om att skapa regler och rutiner i klassrummet som eleverna skall 

lära sig att följa. Men det handlar även om att läraren har undervisningsmetoder som inte hänger 

på lärarens yttre kontroll utan istället befrämjar elevernas självkontroll.55 Ogden hänvisar till att 

klassrumsforskning ”bekräftar den generella principen att det är lättare att förebygga oro än att 

stoppa den”.56De egenskaper som lärare bör äga och bemästra benämns lite olika i litteraturen. 

Samuelssons sammanfattar det i sin avhandling, som att lärarens ledarskap handlar om att skapa 

utrymme för elevernas lärande och att fostra dem till ett liv tillsammans med andra människor.57 

Helena Hallerström är fil. lic. i pedagogik och har skrivit en doktorsavhandling i rättssociologi 

om rektorers normer kring ledarskapet. Hallerström beskriver en ledarstrategi som handlar om att 

utöva ett pedagogiskt inriktat ledarskap. Vidare menar författaren att det handlar om att rektorn 

måste vara närvarande i klassrummen och genom detta hålla sig informerad om hur mötet mellan 

lärare och elev ter sig. Författaren menar att rektorn får kompetens och en förståelse för hur 

lärarnas arbetssituation ser ut och att detta bidrar till att rektorn kan föra en dialog med läraren 

om undervisningen och situationen i klassrummet som råder. 58  

Sammanfattningsvis kan vi se att de flesta forskare menar ett effektivt ledarskap handlar om 

att arbeta förebyggande mot störningsmoment i klassrummet, de menar också att det är enklare 

att förebygga än att ta problemen när de kommer. Alltså förbigår de frågan om vad man gör när 

det ändå händer att studieron störs.  

Motivation 

Motivation är enligt nationalencyklopedins definition ”de faktorer hos individen som väcker, 

formar och riktar beteendet mot olika mål”.59 Stensmo förklarar motivation som de krafter som 

sätter personer och grupper i rörelse och som ger dessa personer eller grupper energi att röra sig i 

riktning mot ett speciellt mål. En lärare har i uppgift att sätta sina elever i rörelse och motivera 

dem till att arbeta och uppnå mål och kan därför benämnas som motivatör.60 Begreppen 

motivation och lust ligger nära varandra, men skiljer sig åt i det avseendet att 

                                                 
54 Samuelsson, s. 69 
55 Stensmo, s. 17 
56 Ogden: Kvalitetsmedvetande i skolan, s. 35 
57 Samuelsson, s. 69 
58 Helena Hallerström: Rektorers normer i ledarskapet för skolutveckling. Lund: Socialistiska institutionen, 2006, 

s.156 
59 www.ne.se, 10 april 2012, sökord: motivation 
60 Stensmo, s. 117 

http://www.ne.se/
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motivationsbegreppet innefattar ett bestämt arbete mot ett mål, medan lustbegreppet 

nödvändigtvis inte innefattar något mål, utan det är själva processen som utgör det lustfyllda.61  

Teorier kring motivation har funnits ända sedan de gamla grekernas tid och hedonismen. Ur 

denna tradition har det i senare motivationsteorier vuxit fram två huvudmål, där det första är att 

man vill uppnå något, exempelvis en belöning. Det andra målet är att man vill undvika något, 

exempelvis en bestraffning. Motivation kan även delas upp i inre och yttre motivation. Med detta 

menas att drivkraften och strävan efter att antingen uppnå eller undvika något, kan komma 

antingen från källor inom individen, så som känslor och olika behov eller från omgivningen.62 

Den inre motivationen kännetecknas av att det är känslor och behov som driver individen till att 

sträva efter att vissa mål blir uppfyllda. Dessa behov har olika karaktär, allt ifrån behovet av 

trygghet och gemenskap till mer självförverkligande behov som exempelvis självkänsla. I den 

yttre motivationen däremot, kommer drivkraften till att sträva efter måluppfyllelse genom yttre 

påverkan i form av olika typer av belöningar och bestraffningar. Ledande inom studierna av 

denna typ av motivation är B. Fredric Skinner och hans operanta beteendeteori vilken studerar 

hur fenomen som just belöningar och bestraffningar påverkar det mänskliga beteendet.63 

Så länge som skolan har funnits, har det även funnits ett behov hos lärarna att kontrollera 

elevernas beteenden och försöka korrigerade dessa på olika sätt. Sett ur ett historiskt perspektiv 

har lärarkåren ofta försökt att fostra bort oönskade beteenden hos sina elever med hjälp av 

bestraffning. Vid mitten av 1900- talet gjordes en mängd studier vilka visade att i de fall lärare 

använde sig av orättmätiga bestraffningar var benägenheten att ägna sig åt lärande lägre hos 

eleverna. Detta ledde till att det under framför allt de senaste 50 åren skett en förskjutning mot 

att istället använda sig av andra strategier som att förstärka positiva beteenden och ignorera de 

oönskade.64 Denna behavioristiska princip där man genom beteendemodifikation försöker 

påverka individers agerande genom olika typer av yttre stimuli har blivit vanligt inom skolans 

värld. Några av de välkända behavioristiska grepp som ofta används inom skolan är förstärkning, 

utsläckning, bestraffning, samt tecken–ekonomier.65 

Med förstärkning menas, att på ett visst beteende följer det särskilda händelser, eller 

konsekvenser, som till exempel en belöning eller en uppmuntran. Om det är en gynnsam 

konsekvens är sannolikheten att individen uppvisar samma beteende i en liknande situation igen 

större. Om konsekvensen däremot inte är lika gynnsam är sannolikheten för att beteendet ska 

upprepas igen mindre. Förstärkning kan även delas upp i två undergrupper, nämligen positiv och 

negativ förstärkning. Med positiv förstärkning menas att man får något i samband med ett visst 

beteende, som till exempel en belöning, vilket ökar frekvensen för detta beteende. Men negativ 

                                                 
61 Ingrid Sanderoth: Om lust att lära i skolan. Göteborg: Göteborgs Universitet, 2002, s. 105 
62 Stensmo, s. 117  
63 Ibid., s. 118 
64 Karlberg, s. 45 
65 Ibid., s. 47 ff.  
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förstärkning menas det däremot att man slipper något, tillexempel skäll eller hemläxa, vilket även 

detta leder till ökad frekvens av det önskade beteendet.66 

Med utsläckning menas att man inte längre förstärker tidigare förstärkta beteenden. Detta kan 

bland annat visa sig i att en lärare inte längre säger till elever som uppvisar dåligt uppförande. Att 

visa eleverna uppmärksamhet genom att verbalt tillrättavisa ett oönskat beteende, har i många fall 

visat sig ha en mer förstärkande än korrigerande effekt på det oönskade beteendet. I detta fall 

fungerar utsläckningen som att beteendet ignoreras. Utsläckning fungerar enbart om man är 

medveten om exakt vilket beteende hos exempelvis läraren som förstärker ett specifikt beteende 

hos eleven. Det skulle alltså exempelvis kunna handla om att en stökig elev förstärks genom att 

läraren kommenterar detta beteende.  Då läraren medvetet väljer att ignorera beteendet kommer 

elevens beteende att så småningom minska i frekvens och uppträda mer och mer sällan. På detta 

vis kan man se att ignorering bara är ett sätt att använda sig av utsläckning. Utsläckning kan alltså 

även betyda att man tar bort andra faktorer som på olika sätt förstärkt ett negativt beteende67  

Med bestraffning menas att det efter uppvisandet av ett oönskat beteende kommer en 

konsekvens, vilken bidrar till att beteendet får en mindre sannolikhet att uppkomma igen. Inom 

beteendemodifikationen har termen bestraffning en delvis annan betydelse än den har i vardagligt 

tal. I vardagligt tal innefattar begreppet bestraffning två dimensioner, dels att den som blir 

straffad ska upphöra med sitt oönskade beteende och dels att straffet ska innefatta någon form av 

vedergällning. Inom beteendemodifikationen innefattar termen dock inte någon vedergällning, 

utan har enbart till syfte att få det oönskade beteendet att upphöra.68  

Tecken-ekonomier kan förklaras som förstärkningsprogram, vilka går ut på att individer 

samlar poäng, kanske i form av klistermärken eller stjärnor genom att uppvisa önskade 

beteenden, eller avhålla sig från oönskade. Efter att ha samlat ihop ett på förhand angivet antal 

poäng kan dessa sedan bytas mot något som eleven eftersträvar. Detta har i studier visat sig ha 

mycket goda effekter för att komma till rätta med elever som ofta uppvisar negativa beteenden. 

Men det finns även negativa konsekvenser av detta då det även har visat sig att det kan leda till att 

sådan yttre motivation negativt kan påverka den inre motivationen och elevens förmåga att själv 

styra över sina handlingar och impulser.69  

Ingrid Sanderoth, vid Göteborgs universitet tar i sin avhandling upp problematiken som kan 

uppkomma med att enbart fokusera elevernas motivation kring yttre belöningar, förstärkningar 

och bestraffningar. Hon menar att det är av stor betydelse att eleverna inte enbart drivs av en vilja 

att undkomma konsekvenser eller få hägrande belöningar då de ägnar sig åt skolverksamheten. 

Att verksamheten är uppbyggd på ett sådant sätt att den känns meningsfull för eleverna och att 

det är tydligt för dem vad syftet är, menar hon är viktigt för att eleverna ska känna en äkta 

motivation. Hon visar på resultat som ger en bild av att elevernas motivation och drivkraft att 

                                                 
66 Karlberg, s 47 
67 Ibid., s. 51 
68 Ibid., s. 53 
69 Ibid., s 56 
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uträtta ett gott skolarbete och uppvisa ett önskat beteende avtar och försvinner, om man tar ifrån 

eleverna den yttre motivationen om de inte även har en inre, egen motivation och drivkraft.70  

Sammanfattningsvis kan vi se att i takt med att lärarkårens strategier förändrades i mitten av 

90-talet fick elevernas motivation en större betydelse. Elevernas motivation och lust att lära har 

än i dag en avgörande betydelse för en lyckad undervisningssituation. Vi kan även se att det finns 

en mängd olika sätt på vilka man kan arbeta med elevers motivation. Men man kan även se att det 

finns forskare som ser sig skeptiska till att enbart fokusera elevernas motivation till det yttre och 

menar att det istället är viktigt att arbeta med att eleverna ska hitta en inre motivation och 

drivkraft. 

Normer  

För att arbetet och samvaron i klassrummet ska fungera, spelar normer en avgörande roll. Dessa 

anger vad som är ett accepterat beteende och visar på de osynliga regler som man ska rätta sig 

efter för att det ska råda ett gott klimat.71 Normernas funktion är att skapa stabilitet och 

förutsägbarhet i en grupp. Dessa underlättar för individerna i gruppen, då man kan veta hur man 

förväntas bete sig i olika situationer, men även hur de övriga i gruppen kommer att agera.72 

Normer ska inte blandas ihop med regler, även om det finns vissa likheter. En norm är inte en 

angivelse för ett speciellt beteende i en speciell situation, vilket en regel kan vara, utan kan istället 

ses som generaliseringar av beteenden.73 Normer kan ses som ett mycket centralt begrepp inom 

samhällsvetenskaperna och dessa har ”förmåga att ha relevans för såväl det lilla perspektivet i 

samhället som det stora”.74 Att vara delaktig i att skapa och efterfölja normer är en social 

handling och spelar en stor roll i en grupps sociala samvaro. Detta beror på att ingen kan äga en 

norm, utan den tillhör alla som ingår i en grupp. Då man väljer att underkasta sig en grupps 

normer och därmed dess sociala kontroll gör man sig delaktig i gruppen.75  De individer som 

väljer att motsätta sig dessa normer eller sociala kontroll riskerar att förlora sin plats i gruppen 

och ses som normbrytare.76  

En speciell kategori av normer är de sociala normerna, som har att göra med hur individer 

förhåller sig till andra individer.77 Dessa kan alltså ses som direktiv för hur man bör handla och 

agera i olika sammanhang och grundar sig på de uppfattningar som man i en grupp anser vara 

eftersträvansvärda och goda och vilka man vill ta avstånd från. Då alla människor bär med sig 

normer kan det uppstå konflikter om vilka normer som ska gälla i olika situationer då dessa kan 

                                                 
70 Sanderoth, s 105 ff.  
71 Karlberg, s. 23 
72 Ibid., s. 24 
73 Ibid., s. 23  
74 Matthias Baier & Måns Svensson: Om normer. Malmö: Liber, 2009, s. 161 
75 Ibid., s. 165  
76 Ibid., s. 134 
77 Ibid., s. 45 
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skilja sig åt avsevärt mellan olika grupper av människor och de olika situationer som kan råda.78 

Även i skolan finns det normer som både lärare och elever förväntas inordna sig under. Här möts 

en brokig skara individer som alla bär med sig sina egna normer, viket kan leda till att olika 

normer kan komma att ställas mot varandra.79 Gunnel Colnerud, vid Linköpings universitet anger 

i sin avhandling olika typer av normer som styr lärarnas handlingar. Hon anger dessa som etiska, 

yrkesinterna, ämnesinterna, system, sociala samt ego – skyddande normer.80 De etiska normerna 

innehåller en rad underkategorier, där den starkast framträdande är att läraren vill skydda eleven 

från skada. De etiska normerna handlar om hur läraren hanterar sin makt, samt välbefinnande för 

alla dem som rör sig i skolans sammanhang, elever, föräldrar och lärare. De yrkesinterna 

normerna har att göra med skolans fostransprinciper och innefattar även pedagogiska principer, 

vilka har till syfte att uppfylla målen med läraryrket. Detta kan med ett konkret exempel handla 

om att lära eleverna att tala inför en grupp. Ämnesinterna normer handlar om de normer som 

varje disciplin i skolan bygger på. Till exempel är det viktigt att lära sig gångertabellerna i ämnet 

matematik. Systemnormer är det slags normer som berör skolan som institution och som varje 

lärare förväntas inordna sig under. Det kan handla om allt från hur man förväntas att klä sig för 

att verka ansvarsfull, till att sätta betyg. De sociala normerna anger hur läraren förväntas bete sig 

främst bland sina kollegor och vad som anses som ett passande beteende för att passa in i 

gruppen. Slutligen handlar de ego-skyddande normerna om att lärare kan argumentera för ett 

visst handlande med hänvisning till sitt eget välbefinnande. Ett exempel på detta kan vara att man 

har bestämda tider då man tar emot samtal från föräldrar, för att inte i allt för hög grad behöva 

inkräkta på sin privata tid.81 Dessa olika normer som lärarna inrättar sig efter kan komma i 

konflikt med varandra, men också inom sig själva. Olika intressen kan komma att stå mot 

varandra och då läraryrket innefattar makt och då även möjlighet till negativ maktutövning. 

Colneruds undersökning visar även att lärare får agera självständigt och att det inte finns någon 

given mall vilken anger hur lärare skall hantera situationer som uppstår. Trots att det finns en 

mängd normer man som lärare inrättar sig efter står man ändå ensam i tolkningen av dessa, något 

som kommer att ha relevans för vår frågeställning fyra.82 Därför menar Kennert Orlenius, fil. dr i 

pedagogik, att det är av stor betydelse att man som lärare är medveten om att man befinner sig i 

en situation där man av olika orsaker, bland andra ålder och kunskap, har ett övertag mot sina 

elever.83 

                                                 
78 Wester, s. 37 
79 Kennert Orlenius: Värdegrunden – finns den? Stockholm: Liber AB, 2001, s. 15  
80 Gunnel Colnerud: Etik och praktik i läraryrket. Linköping: Linköpings Universitet, Institutionen för 

Pedagogik och Psykologi, 1995, s. 76 
81 Ibid., s 76 - 77 
82 Ibid., s. 43, 51 
83 Orlenius, s. 136 
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Sammanfattningsvis kan vi se att alla sociala sammanhang präglas av normer. Dessa är 

utformade gemensamt av alla som är delaktiga i gruppens gemenskap och straffet för att inte 

underordna sig dessa är att bli ställd utanför gruppen.  
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med undersökningen är att studera hur lärare i de tidigare skolåren i svensk skola idag på 

sitt arbete med att skapa studiero i klassrummet. 

 

 

Frågeställningar: 

- Vad anser lärare vara de bakomliggande orsakerna till bristande studiero i klassrummet? 

- Vilka strategier anger lärare att de använder för att skapa ordning och studiero? 

- Hur ser lärare på sitt handlingsutrymme att korrigera stökiga elever? 

- Hur ser lärare på betydelsen av samarbete med arbetslag och ledning i skapandet av 

studiero? 
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Metod  

I denna del av arbetet kommer vi att redogöra för val av metod, urval samt genomförande. Vi 

tar även upp våra reflektioner av den metod vi använt och tar upp de etiska aspekter man bör ta 

hänsyn till i en studie av denna typ. 

Då en studie av detta slag ska genomföras finns det en rad olika metoder att välja bland då 

man samlar in sin empiri. Genom att använda observationer kan man studera processer och 

verkliga skeenden och studien är inte direkt beroende av andra personers återberättelse av det 

objekt eller fenomen man valt att studera.84 Men då man i likhet med denna studies syfte vill få 

kunskap om lärares syn på sitt arbete med att skapa studiero, anser vi att halvstrukturerad 

respondentintervju, är den mest passande metoden för att uppnå syftet med undersökningen. 

Kvale menar att genom den kvalitativa forskningsintervjun så försöker man förstå världen utifrån 

intervjupersonens synvikel med hjälp av dess erfarenheter.85 Trost menar vidare att då man 

använder sig av kvalitativa studier så försöker man förstå människors sätt att resonera eller för att 

särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster.86 Genom att göra samtalsintervjuer får man 

en annan typ av interaktion med intervjupersonerna vilket gör att man på en gång har en 

möjlighet att ställa följdfrågor så att man kommer ner på ett djupare plan med sina frågor, men 

även att man kan förtydliga frågorna så att inga missförstånd uppstår.87  Grønmo menar att 

forskaren får ett förhållande till respondenterna som präglas av närhet och sensitivitet när man 

gör kvalitativa intervjuer. Denna typ av intervjuer är mer flexibla än kvantitativa intervjuer, då 

man med kvalitativa intervjuer kan anpassa sig under arbetets gång på grund av eventuella nya 

erfarenheter som dyker upp.88 Dock kan metoden vara relativt tidskrävande, då det tar lång tid att 

utforma och formulera frågorna till intervjuguiden men även att det blir mycket data att gå 

igenom och att de kan vara svårt att analysera svaren man får.89 

Då vi är två författare till detta arbete har det gett oss möjlighet att framställa en bredare 

teoribakgrund än vad som varit möjligt på egen hand. I arbetet med att framställa denna delade vi 

upp de olika kapitlen mellan oss för att få en jämvikt i arbetsbördan. Under 

efterbearbetningsfasen av dessa har vi sedan läst och förbättrat varandras texter, för att på det 

viset även bli fullt insatt i texterna. Vidare har det gett oss möjlighet att samla in en bredare 

empiri, vilket har lett fram till ett mer säkerställt resultat än vad som annars varit möjligt. Under 

arbetet med studiens resultat och analys valde vi att under samråd med varandra, ansvara för två 

                                                 
84 Peter Esaiasson: Metodpraktikan-Konsten att studera samhälle, individ och marknad.. Stockholm: Norstedts Juridik 

AB, 2003, s.303  
85 Steinar Kvale & Svend Brinkman: Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 2009, s. 15 ff 
86 Jan Trost: Kvalitativa intervjuer. Ungern: Studentlitteratur, 2010, s. 32 
87 Esaiasson, s. 283 
88 Sigmund Grønmo: Metoder i samhällsvetenskap. Malmö: Liber, 2006, Malmö: Liber. s. 134 
89 Judith Bell: Introduktion till forskningsmetodik. Danmark: Studentlitteratur, 2006, s. 158 



24 

 

frågeställningar var. Dock har vi under hela skrivprocessen haft ett nära samarbete, vilket har lett 

fram till att de olika texterna gemensamt bearbetats.  

 

Urval 

Urvalet till denna studie består av tio lärare, vilka alla jobbar i grundskolans tidigare skolår, 

förskoleklass till åk 5. Vi har kommit i kontakt med urvalspersonerna under vår tidigare 

verksamhetsförlagda utbildning samt via kontakter. I enlighet med Bell som menar att man bör 

sträva efter att få en spridning i urvalet, så vi har försökt att få intervjupersoner från olika typer av 

skolor.90 Vi har därför använt oss av lärare som arbetar på skolor i två olika kommuner i Mellan-

Sverige. Skolorna är även placerade både på landsbygden, stadens ytterkanter, samt innerstad. En 

av skolorna domineras av elever med annan etnisk bakgrund än svensk, på en annan går nästan 

uteslutande elever från etniskt svenska, välbärgade familjer. På de två övriga skolorna kommer en 

övervägande del av eleverna från etniskt svenska familjer. Dock har de olika 

upptagningsområden, då den ena ligger i stadens ytterkant och den andra på landbygden. I urvalet 

av intervjuade lärare har vi även tänkt på att välja personer som varierar i ålder, utbildning och 

yrkeserfarenhet. Då den genomförda studien är så begränsad är det omöjligt att få ett helt 

representativt urval, på så vis har vi ändå försökt att få en god spridning i urvalet av 

intervjupersoner. I de avsnitt där dessa lärares namns nämns har vi med hänsyn till deras 

anonymitet valt att använda fiktiva namn. I likhet med Trost som anser att man bör begränsa 

antalet intervjuer, vi har valt att begränsa antalet till tio stycken. Detta för att materialet inte ska 

bli för stort och ohanterligt för oss att analysera. 91 

Genomförande 

Innan vi genomförde intervjuerna så upprättades en intervjuguide enligt Esaiassons modell, 

där vi utgår från olika teman, med huvudteman och underteman, som knyter an till våra 

frågeställningar kopplade till syftet.92 Vi använde oss av en så kallad halvstrukturerad 

intervjuguide,93 där vi hade direkta frågor under varje tema och undertema men vi var inte styrda 

helt av intervjuguiden utan den var mer som ett stöd för oss. Samtalet blir då mer naturligt och 

upplevs mindre styrt. Genom att intervjua på detta sätt med tematiska frågor möjliggör det för 

intervjupersonen att själv beskriva sina tankar och upplevelser. En halvstrukturerad intervju både 

svarar på de givna frågeställningarna men kan också ge möjlighet till oväntat innehåll från 

informanten.94  

                                                 
90 Bell, s. 148 
91 Trost, s.143 
92 Esaiasson, s. 298 
93 Se bilaga 1 
94 Esaiasson, s.298 
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Vi tog kontakt med våra intervjupersoner, via mail och redogjorde för studiens syfte och 

villkoren som omger den. Intervjun skedde i enlighet med Esaiasson på en plats som den 

intervjuade kände sig bekväm med, och till största del skedde detta på den intervjuade lärares 

arbetsplats.95 Vi valde att spela in intervjuerna med hjälp av mobiltelefon för att underlätta arbetet 

med analysen. Vi kunde gå tillbaka till ljudinspelningen för att lyssna på dem igen men även för 

att plocka ut direkta citat. Dock var det en av det en av lärarna som inte ville bli inspelad, men det 

löste sig bra eftersom vi båda två deltog i intervjun. En av oss ställde frågorna och den andra 

ägnade sig helt åt att anteckna de svar som framkom. 

Eftersom vi båda är oerfarna intervjuare så valde vi att göra flertalet av intervjuerna 

tillsammans, delvis för att vara ett stöd åt vararandra under intervjun men även för att hjälpa till 

att utveckla den intervjuades svar. Trost menar att om man är två samspelta intervjuare så har 

man en större möjlighet att genomföra ”en bättre intervju med större informationsmängd och 

förståelse än endast en skulle göra”.96 Vi såg det också som en fördel att genomföra intervjuerna 

tillsammans för att vi då skulle bli insatta i nästan all empiri. Samma dag som intervjuerna 

genomfördes så sammanfattade och delvis transkriberade vi dem. I detta arbete ansvarade vi för 

fem intervjuer var. Under arbetets gång förde vi även en gemensam dialog med varandra och 

lyssnade gemensamt igenom vissa stycken av intervjuerna. När samtiga intervjuer var 

sammanställda delade vi upp arbetet med att skriva resultatet på så vis att vi ansvarade för att 

bearbeta två frågeställningar var. Även detta arbete skedde under en kontinuerlig dialog med 

varandra för att vi båda på så viss skulle bli helt insatta i arbetet.  

Reflektion över metod, validitet och reliabilitet 

Med reliabilitet menas att man vid en undersökning får samma resultat vid olika tillfällen och 

olika situationer. Det handlar alltså om att de tillvägagångssätt man använder sig av ger 

förutsättningar för detta och reliabilitet kan alltså ses som ett mått på tillförlitligheten hos de data 

som man vid sin undersökning samlar in.97 Då vårt syfte med undersökningen var att ta reda på 

lärares syn på sitt arbete med att skapa studiero, använde vi oss av intervju som metod. Vi utgick 

från samma frågor vid alla intervjuerna och även intervjusituationen var likande vid samtliga 

tillfällen. Vid samtliga intervjuer utom fyra, var vi två som deltog i intervjusituationen, då en av 

oss ställde frågorna och den andra kunde fokusera på att anteckna. Dock kunde vi inte urskilja 

någon skillnad i kvalitet på de data vi samlade in vid de tillfällen vi var ensamma jämfört med de 

intervjuer som genomfördes av oss båda gemensamt.  

Samtliga respondenter utom en, gav sitt medgivande till att intervjun spelades in med 

mobiltelefon. Detta gjorde att vi i samband med sammanfattning och transkribering av 
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intervjuerna, hade möjlighet att gå tillbaka och lyssna på särskilt relevanta partier upprepade 

gånger. Detta är något vi anser bidrar till en större precision för studiens reliabilitet.  

Med validitet menas att det man med studien avsåg att mäta, faktiskt blev mätt. Det handlar 

alltså om giltigheten, att det man frågar om leder till svar som fångar det man har som syfte att ta 

reda på.98 Vi anser att detta syfte uppnåddes då vi genom att genomföra kvalitativa intervjuer tagit 

reda på hur lärare i de tidiga skolåren ser på sitt arbete med att skapa studiero genom att belysa 

olika aspekter av detta. Vi anser att studiens frågeställningar har varit relevanta för att uppnå 

undersökningens syfte och menar därför att validiteten blivit relativ hög. Däremot ställer vi oss 

tveksamma till om alla lärarna svarat helt sanningsenligt, då vi bedömde att somliga lärare ansåg 

att vissa frågor uppfattades som känsliga. Till detta kommer vi att återkomma under avsnittet 

diskussion. 

Man ska dock ha i åtanke att detta är en begränsad studie som bygger på ett relativt litet urval. 

Därför kan man av denna studies resultat inte generaliseras till hur samtliga lärare i dagens 

svenska skola ser på sitt arbete med att skapa studiero.  

 

Etiska aspekter 

När man gör en studie av detta slag, är det viktigt att se till de etiska aspekter som finns för 

forskningsverksamheten och att de är utförda i enlighet med Vetenskapsrådet. Detta är gjort för 

denna studie då vi har tagit hänsyn till individskyddskravet, som innebär att den individ som 

deltar i studien ska skyddas från skada och kränkning. Individskyddskravet preciseras i fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Till att börja med måste man se till informationskravet, vilket innebär att de personer som 

deltar i studien måste bli informerade om syftet med studien, hur intervjun kommer att gå till och 

på vilket sätt materialet kommer att användas. De måste även bli informerade om de villor som 

omger studien, samt att deras medverkan är helt frivillig och att de kan avbryta sitt deltagande när 

som helst. Våra intervjupersoner informerades muntligt om detta vid intervjutillfället.99 

Samtyckeskravet innebär att de deltagande i studien visar sitt samtycke till att delta i 

undersökningen och här är det viktigt att personen känner till att denna har rätt att bestämma 

över sin egen medverkan i studien, att den är frivillig och kan avbrytas när personen helst 

önskar.100 Konfidentialitetskravet syftar till att de privata uppgifter som kommit fram ur intervjun 

inte får redovisas och att de måste behandlas på ett korrekt sätt för att inte obehöriga får tillgång 

till känslig information som kan göra att de kan röja personers identitet. Den enskilde individen 

som medverkat får inte kan bli igenkänd eller identifierad av utomstående personer, detta har vi 

löst genom att ha fiktiva namn på våra intervjupersoner och inte skrivit ut platser i 
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undersökningen.101 Med nyttjandekravet menas slutligen att de uppgifter som de deltagande i 

studien lämnar inte får användas i något annat syfte än det som angivits. De data som samlats in 

får inte ges vidare eller lånas ut för syften som inte har vetenskaplig grund eller som direkt kan 

påverka uppgiftslämnaren. Det material som vi samlat in för denna studie kommer endast att 

användas till vårt examensarbete. 

Intervjupersonerna i denna studie har blivit tillfrågade, informerade och gett sitt samtycke till 

att delta. Personerna har blivit informerade om studiens syfte och vad medverkan kommer att 

innebära. Intervjupersonerna har även blivit informerade om att uppgifterna kommer att 

bearbetas enligt konfidentialitetskravet, samt att de uppgifter som lämnas inte kommer att kunna 

spåras. 
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Resultat och analys 

I detta kapitel kommer vi att redovisa studiens resultat och analys. Vi har valt att skriva ihop 

dessa, då det vi finner detta mer meningsfullt än att redovisa dem som separata delar. Vidare har 

vi valt att redovisa resultatet utifrån studiens frågeställningar för att på detta vis säkerställa att 

dessa besvaras på ett relevant sätt. När intervjuade lärare citeras används fiktiva namn vi gett 

dem. Då vi i denna studie fokuserar på de enskilda lärarnas uppfattningar och inte på jämförelse 

mellan skolor kommer vi inte ange lärarnas skoltillhörighet. 

Orsaker till bristande studiero 

I skollagen 2010:800 5 kap § 3 står det att ”Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla 

elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero”.102 Trots denna skyldighet 

kan verkligheten vara en annan, då det inte alltid råder studiero i dagens svenska klassrum.  

Under detta tema kommer vi att behandla studiens första frågeställning, vilken ämnar undersöka 

vad lärare anser vara de bakomliggande orsakerna till bristande studiero i klassrummet.   

Vad som påverkar studiero uppger lärarna vara många olika faktorer. Fyra av 

intervjupersonerna är eniga om att bristen på ordning och reda i klassrummet kan bidra till 

förlorad studiero. När lärarna talar om ordning och reda syftar de delvis till den fysiska miljön. 

Det kan handla om ordning i form av hur klassrummet är uppbyggt, att eleverna behöver veta 

vad som finns vart i klassrummet. En lärare menar att avsaknaden av ordning gör att eleverna 

inte får den trygghet de behöver för att skapa studiero och det resulterar i att lugnet uteblir. Att 

man inte är tydlig och sätter upp ramar för eleverna gör att det blir oroligt i klassen menar lärarna. 

En av de intervjuade säger att om man inte är tydlig och visar eleverna vad man vill och hur 

ordningen skall vara så skapar det en oro i klassen.  

Är det en massa frågetecken om vart saker i klassrummet finns måste eleverna fråga mig som 

lärare och då blir det ju gapigt.(Ingrid) 

Våra resultat från studien visar tydligt att lärarna anser att skapandet av ordning och reda 

resulterar i mindre prat, mindre spontana frågor från eleverna samt att det blir mindre rörelse och 

spring i klassrummet. Samuelsson och Thornberg fastställer, utifrån deras åtskilda studier, vad ett 

störande beteende för undervisningen är och det stämmer överens med vad våra lärare uppger, 

det är detta prat och buller som uppstår när elever är osäkra på ordningen i klassrummet.103 

Lärarna är tydliga med att bristen på ordning och reda är en orsak till bristande studiero men när 
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de utvecklar svaret framgår det att de istället svarar på hur de själva skapar ordning och reda i sina 

klasser genom exempelvis tydlighet och ramar för eleverna. 

Drygt hälften av de intervjuade lärarna berör att ett bristande ledarskap är en ytterligare orsak 

som påverkar studieron i klassrummet. Lärarna menar att om man saknar en struktur och en 

tydlighet så vet inte eleverna vad som förväntas av dem. En lärare säger att när man är tydlig med 

eleverna hur man som lärare vill ha det i sitt klassrum är det också viktigt att tala om för eleverna 

varför det är viktigt med studiero. Till detta resonemang tillägger en annan av de intervjuade att 

om man inte skapar en delaktighet med barnen så vet de inte vad god studiero är eller hur god 

studiero skall uppnås. 

Det kan finnas många sätt att se på problem, dels kan det vara ett pedagogiskt problem. Att man 

inte har någon struktur och inga fasta rutiner, att barnen inte vet vad de förväntas göra. Jag tror 

jättemycket på att alla barn behöver en struktur, en ram eller en box att vara i. Sen kan ju den vara 

olika stor för olika elever.(Hanna)  

Att ett bristande ledarskap är en orsak framkommer från mer än hälften av lärarnas svar. Vi 

ställer oss frågande om det bristande ledarskapet kan vara ett resultat av att lärarnas ledarskap har 

förändats över tiden så som Österlind skriver i sin avhandling. När man som lärare är mer av 

handledare åt eleverna än den som leder dem, förlorar läraren då viktiga egenskaper som krävs 

för att skapa studiero.104 Av det resultat som framkommer kring vad lärarna anser att ett 

bristande ledarskap medför så menar lärarna att det påverkar studieron negativt. Trots frågan om 

orsaker till bristande studiero trycker lärarna istället på hur man lyckas med att skapa studiero, att 

man bör vara tydlig och ger instruktioner för att eleverna blir lugnare om de vet som gäller. Detta 

resultat kopplar vi ihop med Westers resonemang om att lärare och elever har en önskan om 

ordning och tydliga regler.105   

Lärarna är av samma åsikt att klassens sammansättning spelar roll för ordningen i klassrummet 

men lärarna poängterar att det inte är beroende av andelen pojkar eller flickor utan det snarare 

handlar om de enskilda eleverna. Nio av de tio lärarna som intervjuades menar alltså att det är 

klassens olika individer som påverkar studieron. Det var endast en lärare av de tio intervjuade 

som tycker att det är lättare att skapa ett gott arbetsklimat i en klass med övervägande andelen 

flickor. 

Studiens resultat visar alltså att det enligt de intervjuades erfarenhet är de olika individerna i 

klassen och inte könet på eleverna som är avgörande för studieron och ordningen i klassrummet. 

Att det är endast en av de tio lärarna som tyckte att en klass med övervägande delen flickor är 

lättare att skapa studiero i är anmärkningsvärt och det ger oss ett resultat som inte 

överensstämmer med det resultat Westers studie visar. I den studien framhåller författaren att det 

är pojkarna i en klass som uppför sig på ett sätt som upplevs störande, hon menar att i 
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diskussionen kring ordning är könet en signifikant faktor.106 Att vårt resultat skiljer sig från 

Westers resultat kan dock bero på att vi har ett litet underlag och att utfallet kan ha sett ut på ett 

annat sätt om vi haft ett större antal intervjupersoner.  

När vi tar upp frågan om klassens storlek har betydelse för studieron är lärarna oeniga. Tre 

lärare tycker att det fungerar bättre att hålla studiero i en liten klass. En av dem säger att klassens 

storlek spelar roll eftersom i en stor klass är det fler som behöver hjälp. En annan menar att i en 

liten klass är det ”färre i klassen som pratar”. Två lärare tycker inte att det spelar någon roll för 

studieron om man har en stor eller liten klass. En av dem påstår att klasstorleken inte spelar roll, 

hon säger att i en stor klass kan de flesta eleverna vara lugna lika väl som i en liten klass där 

många av eleverna är oroliga eller har speciella behov. Den andra läraren menar att klassens 

storlek inte behöver ha betydelse för ordningen, en stor grupp kan vara lugnare än en liten. 

Frågan om klassens storlek är av betydelse för studieron splittrar alltså lärarna. Det som är 

förvånande är att de lärare som tycker att det är lättare att jobba med en liten klass verkar ta 

förgivet att ju fler elever som finns i en klass desto fler är det som pratar och ställer frågor på ett 

sådant sätt som stör ordningen och studieron. Detta är något som vi tycker är motstridigt 

eftersom lärarna tidigare ansåg att ordningen i en klass är helt upp till vilka individer som finns i 

klassen. 

Strategier för att skapa ordning och studiero 

I detta avsnitt kommer vi att bearbeta frågeställningen om vilka strategier lärare anger att de 

använder sig av för att skapa ordning och studiero i klassrummet. I detta arbete anger de 

tillfrågade lärarna att deras egen roll har en avgörande betydelse. Vidare menar samtliga lärare att 

det är mycket viktigt att arbeta förebyggande för att skapa ett gott klassrumsklimat genom att 

motivera, belöna och berömma eleverna. Även föräldrarna spelar för de flesta lärarna en 

betydande roll för att skapa ett klassrumsklimat som präglas av ordning och studiero.  

Ledarskap 

De egenskaper som lärarna framhåller som viktiga för ett gott ledarskap är framför allt 

tydlighet, gränssättning och engagemang. Sju av våra tio lärare anser att just tydligheten gentemot 

eleverna är mycket viktig för att eleverna ska veta vad som gäller angående studiero men också 

för att visa på vilka regler och rutiner man vill ska gälla i klassrummet. En av lärarna säger att man 

aldrig kan bli nog tydlig i arbetet med att eleverna ska känna sig trygga med vad som förväntas av 

dem eller vad de ska göra.  

Lärarens roll är att sätta gränser och vara tydlig, man ska inte vara rädd för det.(Emma) 
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Det är dock viktigt att vara bestämd och tydligt utan att för den skull bli tjatig. En av lärarna har 

uppfattningen av att det bli svårare att få eleverna att göra som man vill om man uppfattas som 

tjatig. 

Eleverna slutar lyssna tillslut om det blir för mycket tjat, det skapar inte heller en bra stämning i 

klassrummet med för mycket tjat.(Doris) 

En av lärarna uttrycker att det är viktigt att vara bestämd, men lika viktigt är det att ha humor och 

kunna bjuda på sig själv, vilket enligt henne bidrar till att skapa ett gott klassrumsklimat. Några av 

pedagogerna tar i samtalen även upp att det är viktigt att se varje enskild elev varje dag, de menar 

att om man ser eleven och uppmuntrar ett gott beteende hos dem så jobbar man förebyggande 

med att skapa studiero. Hanna menar att genom att se och uppmuntra det som är bra hos 

eleverna får man ett bättre klassrumsklimat. Det dessa lärare säger går att koppla direkt till vad 

både Samuelsson och Stensmo menar att ett effektivt ledarskap handlar om och det är att arbeta 

förebyggande för att förhindra att problem uppstår i klassrummet.107.  

Gemensamt för alla de intervjuade lärarna är att de anser att deras eget engagemang för arbetet 

är av stor betydelse för att skapa motivation hos eleverna.  De är alla överens om att om de själva 

är engagerade och motiverade så smittar det av sig på eleverna. Genom att ha en god attityd till 

sitt eget arbete menar de att man kan motivera eleverna till att skapa en miljö där det råder 

studiero.  Sammanfattningsvis kan vi alltså se att de tre egenskaper som lärarna i studien anger 

som viktiga för ett lyckat ledarskap är tydlighet, gränssättning och engagemang. Tydlighet är den 

egenskap som de flesta av lärarna anger som det viktigaste. Det handlar om att vara tydlig 

angående rutiner och regler, men även för att få eleverna att förstå vikten av att skapa studiero i 

klassrummet. Dessa tre egenskaper som lärarna menar är viktiga, hör samman med 

ledarkompetensen som enligt Stensmo handlar om att läraren ska kunna organisera och leda en 

klass genom att använda sig av disciplin, ordning men även elevomsorg.108  

Motivation: beröm och belöning 

I samtal med lärarna framkommer utöver det egna engagemanget tre teman, vilka lärarna 

anger vara de mest betydelsefulla faktorerna för att skapa en motivation hos eleverna som syftar 

till att skapa ordning och studiero. Dessa är anpassad undervisning, beröm och belöningar. Tre lärare 

lyfter särskilt fram undervisningssituationen i sitt resonemang kring studiero.  

Det handlar ju om att väcka ett intresse, eleverna lyssnar mycket bättre om man varierar sin 

undervisning och inte alltid gör på samma sätt. (Berit) 

Jag tror att motivation är viktigt eftersom barn idag är så viljestyrda. Vill dom inte, så vill dom inte. 

Man måste motivera dem att göra som man vill. Men motivationen kan ju se ut på olika sätt. Jag 
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tror mer på att motivera eleverna genom att exempelvis anpassa undervisningen. Man kan ju göra 

undervisningen lite rolig, lite som en happening. (Hanna)  

Ovanstående citat visar på ett tydligt sätt att dessa lärare anser, att genom att skapa en 

undervisningssituation som engagerar och är anpassad efter eleverna, så kan man skapa en miljö 

som förebygger att eleverna ägnar sig åt annat än lektionens innehåll. Därmed avstår eleverna 

från att skapa oro i klassrummet genom att tappa fokus från syftet med lektionen och istället ägna 

sig åt övriga, störande aktiviteter.  

Alla lärare är eniga om att beröm är av stor betydelse för att eleverna ska bli motiverade att 

skapa ett gott arbetsklimat som präglas av studiero och ordning.  

Det handlar om det här spontana berömmet när de jobbar på bra. Då ser man genast hur de lyfter 

sig och anstränger sig lite extra. (Frida) 

Genom att berömma eleverna och lyfta det positiva motiverar man eleverna att jobba vidare och 

prestera bra även i fortsättningen. Det ger mersmak hos eleverna eftersom de tycker om att känna 

sig duktiga och få beröm. (Cissi)  

Genom att verbalt uppmuntra ett önskvärt beteende menar samtliga lärare att man kan motivera 

eleverna till att fortsätta uppvisa detta beteende, vilket bidrar till en lugnare arbetsmiljö. Detta 

resultat stämmer väl överens med Karlbergs resonemang kring att positiv förstärkning, i detta fall 

beröm ökar frekvensen av det önskade beteendet och bidrar till att skapa en god arbetsmiljö.109  

Då det gäller användandet av belöningar för att genom dessa skapa studiero och ordning 

skiljer sig synen åt mellan de olika lärarna. Tre av lärarna försöker att endast undantagsvis 

använda sig av någon form av belöningssystem överhuvudtaget. De motiverar detta genom att de 

på olika sätt försöker att skapa studiero ändå. Detta kan handla om att man samtalar mycket med 

eleverna om vad man förväntar sig av dem och varför det är viktigt att tänka på att skapa en god 

arbetsmiljö. Värt att notera i detta sammanhang är att det är samma lärare som lägger särskild 

tonvikt vid den anpassade undervisningen för att skapa motivation hos eleverna som även i drar 

sig för att använda belöningar för att uppnå detta syfte. Dessa lärares resonemang kring 

belöningar som motivation kan härledas till Ingrid Sanderoths resonemang, att det är 

betydelsefullt att elevernas motivation och drivkraft att skapa en god arbetsmiljö kommer från 

elevens inre och inte i första hand är beroende av yttre motivation.110 En lärare menar dock att 

det i undantagsfall kan behövas någon form av belöningssystem för vissa individer.  

Generellt sett tror jag inte på belöningar, jag tror man kan motivera dem på olika sätt ändå. Men 

vissa barn saknar ju den inre drivkraften och behöver den yttre motivationen. Då får man ju muta 

dem med guldstjärnor till exempel. (Hanna) 

De övriga lärarna tror att belöningssystem på olika sätt är en bra strategi för att skapa ordning 

och studiero. Hur man anser att dessa ska användas skiljer sig däremot åt mellan de olika lärarna. 
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De två grundläggande inriktningarna är att antingen använda kollektiv, eller individuell belöning. 

Majoriteten av lärarna använder sig av kollektiva belöningssystem. Detta motiveras främst av att 

lärarna anser att det är svårt att ha ett individuellt belöningssystem, då det verkligen kräver att 

man följer upp det och ser allt som den enskilda eleven gör. Tiden är alltså en avgörande faktor 

då man inte anser att det finns nog av detta för att hinna med individuella system. 

Jag använder inte så ofta enskild belöning. Det kräver att man har mer tid att följa upp arbetet och 

det har man sällan. Gör man inte det blir det inte bra och då är det bättre att avstå. (Cissi) 

 

Då de flesta av lärarna alltså inte anser att de har möjlighet att göra detta anser de att det är bättre 

att avstå från individuella belöningar. Ytterligare ett argument som dessa lärare anger för att 

använda kollektiva belöningar är att de individuella belöningssystemen kan leda till avundsjuka 

bland eleverna, då vissa får belöningar och andra inte. Så istället belönar de kollektivt hela 

klassen, genom att eleverna får samla olika slags poäng, som de när de uppnått ett visst antal kan 

byta mot en på förhand bestämd belöning. Att använda ett sådant förstärkningsprogram 

benämns i Karlberg som tecken- ekonomier och har i studier visat sig ha effektiv inverkan på 

stökiga elever.111 Men denna syn på användandet av belöningar för att motivera eleverna motsägs 

helt av två av lärarna. De menar att kollektiva belöningar är ett ineffektivt sätt att motivera 

eleverna. För det första är det svårt att hitta en belöning som alla elever tycker är värd att kämpa 

för. För det andra motiveras de individuella belöningarna av att de kollektiva belöningarna blir 

orättvisa, då de skötsamma eleverna blir lidande av de stökiga och de stökiga eleverna i sin tur 

kan bli belönade på grund av de skötsamma elevernas prestation och inte sina egna.  

Jag föredrar att ha enstaka elever på belöning och inte i helklass. Detta på grund av att det alltid 

finns elever som nästan alltid sköter sig och så finns det elever som nästan aldrig sköter sig. De 

som sköter sig känner att de aldrig får belöning fast de uppför sig bra, medan de som inte sköter 

sig får belöning ändå. (Gerd)    

Därför menar dessa lärare att individuella belöningar på ett bättre sätt uppfyllde syftet, vilket var 

att motivera eleverna till att bidra till en miljö präglad av lugn och studiero. En stor del av lärarna 

i studien använder sig alltså av vad som i Karlberg benämns som positiv förstärkning av önskade 

beteenden. Lärarna i studien menar i likhet med Karlberg att genom att belöna ett önskat 

beteende, kommer frekvensen av detta beteende att öka.112  

Hur lärarna ser på att involvera föräldrarna i motivationsarbetet för att skapa lugn och 

studiero skiljer sig åt. Åtta av de tio lärarna i studien anser att föräldrarna på olika sätt är 

betydelsefulla för att motivera eleverna. En gemensam åsikt bland dessa är att genom att ha en 

god och kontinuerlig dialog med föräldrarna, kan man i samråd med dem hitta sätt att motivera 

eleverna att skapa en god arbetsmiljö. Ett ofta av lärarna angivet sätt, är att genom att ha ett 
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samarbete mellan skolan och hemmet, kan olika former av belöningar delas ut hemma om eleven 

uppvisat ett gott och önskvärt beteende i skolan. Av studien framkommer alltså att lärarna i 

samarbete med föräldrarna använder sig av vad som av Karlberg beskrivs som positiv 

förstärkning. Med detta begrepp menas att eleven i samband med uppvisandet av ett önskvärt 

beteende får någon form av belöning, något som flera av lärarna i vår studie anger att de i 

samarbete med föräldrarna använder sig av för att förhoppningsvis öka förekomsten av det 

positiva beteendet.113 Föräldrarnas roll i att genom samtal och förmaningar även stå tillsammans 

med lärarna i arbetet med att skapa ordning anges även i de flesta fall var av stor betydelse för ett 

gott arbetsklimat i klassrummet. Två av lärarna är av en annan uppfattning, då de i mesta möjliga 

mån, menar att de vill hålla problem inom skolan och inte involvera föräldrarna mer än vad som 

är absolut nödvändigt.  

Kontakten med föräldrarna spelar mindre roll, för jag tänker, vad kan de göra om det skulle bli 

problem under dagen? Jag tycker inte man ska lägga för mycket på föräldrarna. Det som händer i 

skolan är ett skolproblem. Men om det är ett beteendeproblem som pågår under en längre tid så 

måste man ju prata med föräldrarna.(Hanna) 

Jag tycker det är viktigt att man som lärare själv kan ta tag i saker. I egenskap av förälder har jag 

svårt att känna förtroende för lärare som säger att ”vi kommer inte åt det här problemet, kan ni 

prata med ert barn?”. Jag känner att som lärare ska jag ha den auktoriteten att jag kan styra upp 

problem. (Jill) 

Dessa två lärare menar att man som lärare har till uppgift att få alla elever att uppnå målen. För 

att detta ska kunna ske och för att det ska råda god studiero där alla elever ska få förutsättningar 

för att lyckas, krävs det att man som lärare klarar av att anpassa undervisningen och motivera alla 

elever att arbeta med sina uppgifter utan att störa studieron. De menar att det är en del av 

lärarens arbete och profession att skapa ett sådant klassrumsklimat som på olika sätt motiverar 

alla elever att arbeta, utan att ägna sig åt störande aktiviteter. Detta resultat anser vi öppnar för 

frågan om varför dessa lärare skiljer sig från de övriga, vilka anser att föräldrarna är en resurs att 

använda sig av då det är dessa som känner sina barn bäst. Detta resultat härleder vi till 

kommande resultat, vilket visar på att delvis samma lärare även anger att det kan vara prestige i 

att man inte vill lämna ut att man har det jobbigt i sin klass och att man inte på egen hand klarar 

av att hantera problemen. Att inte involvera föräldrarna anser vi vara ett tecken på att dessa lärare 

anser att man som lärare inte är tillräckligt professionell om man inte på egen hand klarar av att 

reda ut problemen. Av detta resultat kan man även dra slutsatsen att detta är lärare som lägger 

stor vikt vid vad Granström benämner som ledarskap. I hans vida definition av detta begrepp 

innefattas att läraren ska ha god förmåga att leda och organisera elevernas arbete, såväl som att ha 

goda ämneskunskaper.114   
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Regler 

Även olika typer av regler anges som strategier för att skapa studiero. Studien visade även att 

utdelningen av belöningar ofta hörde samman med efterföljelsen av dessa. Majoriteten av lärarna 

har skrivna klassrumsregler som sitter uppe i klassrummet. Dessa har eleverna gemensamt fått 

utforma i anslutning till samtal om skolans värdegrund och hur eleverna vill att en bra och trygg 

arbetsmiljö ska vara. Lärarna anser att genom att eleverna själva får vara med att utforma reglerna 

blir de meningsfulla för dem. Detta menar lärarna bidrar till att eleverna känner större motivation 

att följa reglerna, vilket bidrar till ett lugnare arbetsklimat i klassrummet.   

Det är viktigt att det inte kommer uppifrån, att de vuxna säger att så här får ni inte göra, utan att 

det är barnens regler. Då blir det mer rotat i dem. Då kan man peka på det, att det här har ni 

kommit fram till och kommit överrens om. (Frida) 

Thornbergs studie visar att lärare använder sig av regler som strategi för att skapa studiero, vilket 

alltså även lärarna i vår studie anger.115 Dessa klassrumsregler och den funktion och betydelse 

som lärarna tillskriver dem, går att koppla till Thornbergs resonemang kring att skolans regler 

utgör någon form av moralfostran. Reglerna har funktionen av att ange för eleverna vad som är 

önskade och oönskade beteenden och med hjälp av dessa blir reglernas efterföljelse slutligen till 

vanor som man inte längre behöver reflektera över. Denna koppling blir extra tydlig då en av 

lärarna i vår studie anger att hon i början av terminen inledde varje lektion med att gå igenom 

vilka regler som gäller. Detta menar hon har lett fram till att ordningsreglerna nu blivit så djupt 

rotade i eleverna att de idag har god studiero under lektionerna. I likhet med Thornberg anger 

lärarna i studien att klassrumsreglerna och fostran att följa dem, har till syfte att lära eleverna hur 

ett önskvärt beteende är, för att det ska råda ett gott klimat i klassen.116 Tre av lärarna i vår studie 

anger att de inte har några nedtecknade regler, utan lägger större vikt vid oskrivna regler eller 

normer. En av lärarna menar att det är bättre att ha oskrivna regler än skrivna, eftersom det ändå 

alltid finns elever som inte klarar av att följa reglerna, vilket då ses som ett misslyckande. Detta 

resultat anser vi vara anmärkningsvärt eftersom det i skollagen 2010:800 5kap § 5 tydligt framgår 

att det ska finnas ordningsregler, vilka ska utformas tillsammans med eleverna, något som dessa 

lärare verkar helt omedvetna om. De resultat vi i studien fick fram angående dessa oskrivna 

normliknande regler, går snarare att koppla till det som Baier & Svensson anger som sociala 

normer, vilka anger vad som är ett gott och eftersträvansvärt beteende i en grupp.117 Genom att 

föra en kontinuerlig dialog med eleverna menar dessa lärare i vår studie att de markerar vad som 

är ett acceptabelt, respektive oacceptabelt beteende. Arbetet med att grundlägga dessa sociala 

normer i eleverna för att främja en god arbetsmiljö och en trygg samvaro i klassen, går även att 

härleda till Colneruds resonemang kring de yrkesinterna normer vilka lärarna inrättar sig under. 
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Dessa yrkesinterna normer innefattar den fostran som läraren och skolan har på eleverna, vilken 

inkluderar grundläggandet av normer och regler för social samvaro hos eleverna.118 

Konsekvenser  

Då reglerna, skrivna eller oskrivna bryts och det blir oroligt i klassrummet anser samtliga lärare att 

det är viktigt med konsekvenser. Detta handlar i majoriteten av fallen om att läraren använder sig 

av sitt kroppsspråk med, gester, blickar och tonfall för att markera överträdelser.  

Ett sätt att markera är ju att använda rösten. Mitt röstläge visar om jag blir riktigt irriterad. Eller så 

berättar jag att jag är besviken och vad jag är besviken på. Då säger man ju inga namn, men man 

kan ju titta på och nicka åt olika elever, det brukar fungera. (Berit) 

Men även andra former av konsekvenser används då eleverna stör studieron. En av lärarna anger 

att hon i början av varje lektion talar om vad eleverna ska hinna med under lektionen och att om 

man på olika sätt tramsar så att man inte hinner klart med uppgifterna, så får man stanna inne 

och göra klart på rasten.  

Det är effektivt för då brukar det gå undan och alla jobbar på, utan att störa och bråka. För ingen 

vill ju vara kvar på rasten. Detta lär sig eleverna efter ett tag och då jobbar de generellt sett lugnare 

och det blir mindre stök. (Hanna) 

Ytterligare en form av konsekvenser av oönskat, störande beteende kunde urskiljas i samtalen 

med de olika lärarna. Detta handlade då om att vissa lärare gav eleverna ett visst antal stjärnor i 

början av en lektion, vilka sedan kunde strykas en efter en, om eleven uppvisade ett oönskat 

beteende.  

Tidigare har jag enbart använt mig av att ge poäng, men nu har jag även börjat ta poäng. Vissa vill 

samla och vara duktiga, de drivs av att vara duktiga. Andra är mer angelägna om att inte bli av med 

något.(Jill) 

 

Vad som i Karlberg benämns som bestraffningar används alltså i viss utsträckning av lärarna. De 

intervjuade lärarna använder dock begreppet konsekvenser, då begreppet bestraffning i vardagligt 

tal innefattar även någon form av vedergällning. Dessa konsekvenser, menar lärarna i likhet med 

Karlberg, har till syfte att få elevens oönskade beteende, vilket stör studieron att minska, eller helt 

upphöra. 119 Även dessa konsekvenser kan ses höra samman med de regler som gäller, då de i 

första hand utdelas i samband med brott mot dessa. De konsekvenser som till störst del anges av 

lärarna, är att eleven blir av med en belöning. Att man väljer att göra på detta vis förklaras genom 

att vissa elever drivs av att få belöningar, medan andra elevers största drivkraft är att inte förlora 

något de redan har.  
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Hur ser lärare på sitt handlingsutrymme att korrigera stökiga elever? 

I Skollagen 2010:800 5 kap 3§ står det att alla elever har rätt till en skolmiljö vilken är präglad 

av trygghet och studiero. I lagen klargörs också att ”Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. 

De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet”.120  

Men trots detta råder det inte alltid ordning, trygghet och studiero i dagens svenska klassrum. Så 

vad lutar sig då lärarna mot om de skulle hamna i situationer, då de på olika sätt behöver 

korrigera elever som bidrar till att skapa en bristande arbetsmiljö? Det handlingsutrymme som 

lärarna har att korrigera stökiga elever som på olika sätt stör studieron anges i skollagen 2010:800 

5 kap §§ 6-24. Här kan man läsa om de befogenheter som lärare enligt lag har att upprätthålla 

trygghet och studiero genom att bland annat ge kvarsittning och utvisa elever från lektionen. Det 

som däremot inte anges av lagen, men som lärare ändå anger som en situation som de då och då 

hamnar inför, är bland annat hur man får eller inte får ta tag i en elev för att exempelvis avbryta 

konflikter. Men hur ser då lärare egentligen på sitt handlingsutrymme för att korrigera stökiga 

elever? Det är denna fråga som kommer att behandlas i detta avsnitt.  

Utifrån resultatet av studien kan vi konstatera att det råder viss osäkerhet bland de intervjuade 

lärarna kring vilket handlingsutrymme de har att korrigera stökiga elever som på olika sätt stör 

undervisningen. Studien visade att lärarna inte anser att det finns någon gemensam norm, vilken 

anger vad och hur man bör hantera situationer, där en eller flera elever stör ordningen och 

studieron. Samtliga lärare anger att de istället förlitar sig på sitt eget omdöme då de hamnar i 

situationer som kräver att de ingriper med korrigerande åtgärder. Tidigare erfarenheter av 

liknande situationer anges även som något som lärarna lutar sig mot i sådana sammanhang. Vad 

detta sedan innebär varierar naturligtvis från individ till individ. Majoriteten av lärarna anger att 

de ändå känner sig trygga i hur de bör agera för att korrigera elever som stör. En lärare menar 

dock att det ofta är tidsbrist som gör att det kan vara svårt att korrigera elever och upprätthålla 

ordningen.  

Om det hänt något som man egentligen behöver ta tag i på en gång kan det vara svårt eftersom jag 

är ensam lärare och samtidigt måste ta ansvar för resten av eleverna. Man får inget bra samtal om 

man tar det i klassrummet och efter skolan är schemat ofta pressat för eleverna ska iväg på olika 

aktiviteter.(Berit)  

Endast en av lärarna anger att hon utöver sitt eget omdöme använder sig av kollegial reflektion 

för att känna trygghet i att hon hanterar situationen på ett bra sätt. Det som dessa resultat visar, 

är att det inte finns något givet mönster som anger hur läraren ska hantera olika situationer, vilket 

stämmer väl överrens med vad som framgår av Colneruds undersökning. Denna visar på att 

läraren ofta får agera självständigt, men även att lärarens handlande sker i utrymmet mellan både 

kontrollen av skolan som institution och lärarens egen tolkning av det uppdrag som yrket 

                                                 
120 Skollagen 2010:800 5 kap § 3, 5. 
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medför.121 Resultatet av studien visade att ingen av de tillfrågade lärarna anger att de lutar sig mot 

varken skollag eller ordningsregler då de hamnar i situationer då de behöver korrigera elever och 

att detta inte heller verkar vara något som man överhuvudtaget reflekterar över. Vidare är det 

enbart två av de tillfrågade lärarna som anger att de överhuvudtaget reflekterar över sitt 

handlingsutrymme, och då enbart i samband med att de fysiskt behöver ta tag i eleverna i 

samband med exempelvis bråk mellan elever.  

Den fysiska delen är ju svår, att en elev ska tycka att man tar i för hårt om man skiljer dem åt när 

de bråkar eller så.(Emma) 

Denna osäkerhet anger lärarna grundar sig i en rädsla för att bli anmäld för att ha tagit tag i eleven 

för hårt. De menar att trots att man inte själv anser att man varit för hårdhänt, kan ord komma 

att stå mot ord och tanken på att hamna i en situation där man skulle bli anmäld är för en av 

lärarna så avskräckande, att hon i mesta möjliga mån avstår från att ta i eleverna i situationer som 

annars skulle kräva det. Av studiens resultat framgår, att ingen av de tillfrågade lärarna verkar 

reflektera över hur de verbalt hanterar exempelvis konflikter eller korrigeringar av elever, eller om 

detta eventuellt skulle kunna gränsa till kränkande behandling i vissa sammanhang.  Detta kan ses 

i ljuset av att det i skollagen 2010:800 6 kap tydligt framkommer att igen form av kränkande 

behandling mot elever i skolan får förekomma.122  

Studiens resultat tydliggör att det bland samtliga lärare råder en mycket stor osäkerhet kring vad 

skollagen säger om vad som gäller i samband med disciplinära åtgärder och vad man som lärare 

får respektive inte får göra för att upprätthålla ordning och studiero.  

Skollagen uppmanar ju föräldrar att anmäla mer nu för tiden och det gör ju att man känner press 

som lärare att kunna balansera detta så man inte går för långt. Men jag vet att jag kan hantera mina 

känslor, så jag är inte orolig för egen del, men jag har hört av andra att de är oroliga för att bli 

anmälda. Samtidigt är man ju ansvarig för att det ska vara arbetsro på skolan.(Berit) 

Detta blir tydligt i ovanstående exempel som visar på att denna lärare hade bristfällig kunskap om 

vad skollagen säger, då det inte finns någon paragraf som uppmanar föräldrar att anmäla lärare i 

högre grad nu än tidigare. Detta resultat belyser på ett tydligt sätt att det generellt bland lärarna i 

studien råder en rädsla för att bli anmäld och att detta kan ses ha en hämmande effekt på lärarnas 

agerande. Två av lärarna i studien hade inte överhuvudtaget blivit informerade av rektorn om den 

nya skollagen, utan hade fått läsa sig till det de visste, på egen hand. De övriga åtta hade endast 

fått ytlig information och även dessa angav att de inte kände sig säkra på vilket handlingsutrymme 

den gav dem.  

Jag är ganska säker på att rektorn tagit upp den nya skollagen, men jag har den inte i huvudet. Men 

jag tar inte ut svängarna så mycket, så jag är inte rädd för att bryta mot någon lag.(Berit) 

                                                 
121 Colnerud, s.43,51 
122 Skollagen 2010:800 6 kap  
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Som det blir tydligt i ovanstående exempel anser samtliga lärare i studien att de sällan eller aldrig 

hamnar i situationer där de anser att deras eget omdöme inte skulle vara nog för att hantera 

problemet. Resultatet av studien visar även att flertalet av de tillfrågade lärarna försvarar sin 

okunskap om skollagen med att kapitlet om trygghet och studiero främst är aktuellt bland äldre 

elever där ordningsproblemen är av grövre art. Resultatet visade att istället för att luta sig mot 

skollagen i korrigeringen av eleverna, utgick lärarna från sitt eget omdöme. Sammanfattningsvis 

kan man av resultatet dra slutsatsen att ingen av de intervjuade lärarna anser att deras arbete med 

att skapa studiero och hålla ordning har ändrats i och med att den nya skollagen trätt i kraft. 

Detta blir tydligt då samtliga lärare utom en, anger att de brukar använda sig av disciplinära 

åtgärder som att skicka ut en elev från klassrummet, utan att reflektera över om denna åtgärd har 

något stöd i lagen. 

Om man läser skollagen låter det ju så dramatiskt att ta ut en elev ur klassrummet. Men vaddå, vi 

tar ju ut elever ur klassrummet hela tiden, och det har vi alltid gjort.(Jill) 

Endast en av lärarna anger att hon alltid kontaktar elevens föräldrar då hon skickat ut en elev från 

undervisningen. Hon menar att det är viktigt att man har en öppenhet mot föräldrarna, så inte 

eleven kommer hem och berättar om tillrättavisningar som föräldrarna inte vet om. I skollagen 

2010:800 § 24 står att läraren är skyldig att skriftligt dokumentera om man genomför en sådan 

disciplinär åtgärd.123 Så man kan enligt studiens resultat notera att det även på detta område råder 

okunskap bland lärarna, då ingen av de tillfrågade lärarna anger att de har för vana att göra detta, 

trots att en majoritet av lärarna i studien systematiskt använder sig av utvisning som disciplinär 

åtgärd. Vidare menar flera av lärarna att fenomenet att ta ut en elev ur klassrummet inte heller 

behöver vara en korrigerande åtgärd. Detta kan snarare ses som ett sätt att individualisera 

undervisningen, så de elever som har svårt att koncentrera sig i grupp ska bli mindre utsatta för 

distraktionsmoment. Det är endast en av lärarna i studien som medvetet försöker undvika att ta 

ut någon elev ur klassrummet. Hon menar dock att det ibland är en ofrånkomlig åtgärd, då man 

även har de andra elevernas rättigheter att ta hänsyn till. 

Jag försöker vädja till elevernas empatiska sida och peka på att deras beteende gör de andra barnen 

ledsna och att det förstör för de övriga i klassen. Jag försöker förklara varför deras beteende inte är 

okej. Jag skickar sällan ut elever, för jag tror inte på det som metod. Det är inte roligt att bli 

utpekad och skild från flocken. Men går det verkligen inte, utan de verkligen missköter sig och 

förstör för de andra eleverna så får de gå ut. Alla barn har ju rätt till arbetsro.(Hanna)   

Samarbete med arbeteslag och ledning för att skapa studiero 

Här tar vi upp den fjärde av våra frågeställningar, hur lärare ser på samarbetet med arbetslag och 

ledning för att skapa studiero. Vi har valt att inte ta in frågan om elevinflytande utan riktar in oss 

emot lärarnas samarbete med kollegor i arbeteslaget och med rektorn.  

                                                 
123 Skollagen 2010:800 5 kap. § 24 
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Av de tio intervjuade personerna så svarar sju av dem att det sker ett samarbete i arbetslaget 

kring att skapa studiero. En av lärarna säger att samarbetet fungerar bra, då hon menar att det 

leder till att alla lärarna på skolan får en likadan syn på ordning och studiero. Jill anger att det sker 

ett samarbete i arbetslaget kring regler samt att hon och den närmaste kollegan samtalar varje dag 

kring vad som har hänt under dagen och hur de ska komma vidare i olika situationer.  

Det kan vara bra att samtala med någon annan över hur man har valt att hantera en situation. Då 

får man tänka till och reflektera över om man valt att hantera situationen rätt och det ger 

erfarenhet som man sedan kan luta sig emot.(Jill) 

Två av intervjupersonerna säger att samarbetet kring frågor om studiero sker runt arbetet med 

värdegrundsfrågor. En av lärarna säger att det inte finns något återkommande samarbete, att det 

snarare sker spontant om det blir aktuellt. Dock säger hon att:  

Det kan ju vara lite prestige att man inte vill lämna ut att man har det jobbigt i sin grupp. (Berit) 

Utifrån vårt resultat ser vi att en majoritet av de intervjuade lärarna uppger att det sker ett 

samarbete i arbetslaget kring hur man skapar studiero. Ur detta resultat frågar vi oss om 

samarbetet i arbetslaget kretsar kring skapandet av studiero eller om arbetet med 

värdegrundsfrågor och gemensamma regler resulterar i studiero. Resultatet visar dock att genom 

att samtala med kollegor kring svåra situationer som kan uppstå så ger det en möjlighet till 

reflektion och erfarenhet. 

Två lärare antyder att det inte finns något samarbete kring att skapa studiero. En av dem 

menar att de sällan pratar om övergripande problem som kan uppstå i klassrummet. Det sker 

endast när det uppstår ett problem med en enskild elev och då tas detta upp på ett möte kring 

den berörda eleven. Den andra av dem säger att det är sällan som något tas upp om ordning och 

studiero i fikarummet, trots det säger hon att om något skulle vara jobbigt så vet hon att hon kan 

vända sig till sina kollegor.  

Vi pratar sällan om ”hur gör du med vissa elever, eller hur gör du för att få det lugnt?” Jag kan 

sakna det lite ibland.(Hanna) 

På de skolor där det inte sker något samarbete i arbetslaget kring skapandet av studiero uttrycker 

de intervjuade dock en önskan om att ett samarbete skulle finnas. Baier & Svensson skriver att en 

social handling är att efterfölja de normer som finns i en grupp, i detta fall arbetslaget. Genom att 

följa normerna ingår man i gruppens sociala samvaro, man blir delaktig i gruppen.124 Colnerud 

skriver om olika typer av normer, en av dem är sociala normer som lärare brottas med. De sociala 

normerna kan handla om ett kollegialt tryck att göra som de andra kollegorna, är det ingen som 

tar upp sina problem man har med klassen i sitt arbetslag så uppfattas det som opassande.125 

                                                 
124 Baier & Svensson, s. 165 
125 Colnerud, s. 91 
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Det praktiska arbetet kring studiero kan ske genom att lärarna berättar om sina elevers 

specifika behov för varandra. En av lärarna anger att detta sker eftersom det är två lärare som 

delar på två klasser, hon säger att detta sker för att skapa en bättre studiero i de båda klasserna. 

Hälften av de intervjuade lärarna säger att det även sker ett samarbete tillsammans med 

fritidspedagoger eller assistenter delvis för att minska elevantalet i klassen.  

Detta blir svårare eftersom resurserna blir mindre och det blir färre personer som man kan 

friställa.(Berit) 

En lärare anger att fritidspersonalen kan komma in och ta vissa elever och genom detta blir 

gruppen mindre. En annan menar att det även i hennes klass kommer fritidspedagoger och tar 

med sig vissa elever under särskilda lektioner, när det blir färre elever kvar i gruppen tycker hon 

att det automatiskt blir lugnare.  

Detta resultat visar att det finns ett praktiskt samarbete för att skapa studiero, målet är då att 

minska antalet elever i klassrummet. Trots att flertalet av lärarna angav att det skedde ett 

samarbete i arbetslagen så verkar det inte finnas något större praktiskt samarbete lärarna emellan 

vilket förvånar oss, utan att det enbart handlar om att ta hjälp ifrån assistenter eller 

fritidspedagoger. Men vad som även är anmärkningsvärt är att samarbetet handlar om att minska 

elevgrupperna vilket motsäger vad några av lärarna tidigare uttalat sig om angående att klassens 

storlek inte har betydelse för studieron.  

Det är en övervägande del av de lärarna som blev intervjuade som känner ett stöd från rektorn 

om ett problem skulle uppstå i klassen. Många av lärarna menar också att rektorn har en inverkan 

på ordningen i klassen. En av de intervjuade anger att eleverna uppför sig bättre när rektorn är 

närvarande eller rent av håller i lektionerna. Från resultat framkommer att nästan samtliga lärare 

känner ett stöd från rektorn. Något som kan se som positivt för samarbetet mellan rektorn och 

lärarna. Vi ser också att flertalet av lärarna tycker att rektorn har inverkan på ordningen i 

klassrummet, detta visar sig tydligt från tre av lärarna som jobbar på samma skola som också 

framhåller att de har en närvarande rektor. Nio av de tio intervjuade lärarna tycker att det är 

viktigt med rektorns närvaro. Det är endast en av lärarna som inte tror att det är av någon 

avgörande effekt att rektorn är bland eleverna. De övriga tycker att det är viktigt att rektorn visar 

sig på skolan, i matsalen och kommer in i klassrummet.  

Det finns en poäng med att hon går runt på skolan (…) men också för att då ser rektorn hur det 

verkligen fungerar.(Ingrid) 

En av lärarna säger att rektorn kan komma in på avsatt tid i hennes klassrum för att se hur hon 

har det, men när hon kommer in brukar eleverna uppföra sig. Läraren fortsätter med att berätta 

att rektorn kommer bara in på morgonen, vilket är synd för att det är den tid som fungerar bäst i 

klassrummet. En annan lärare menar däremot att rektorn borde vara mer engagerad i hur arbetet i 

klassrummen går. Två av lärarna som jobbar på samma skola och uppger att rektorn är 

närvarande och att det har en lugnande inverkan på eleverna, att eleverna vet som det är som är 
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chef på skolan gör att de känner sig tryggare och att det skapar ett lugn. På en annan skola jobbar 

två lärare som håller med om resonemanget att det blir lugnare om rektorn är synlig, men de 

säger att det sällan sker att rektorn går runt i skolan. 

Det är bra när en rektor går runt och kommer in i klassen och visar sig, det skapar ju en trygghet 

att barnen känner igen och vet vem det är som är vår chef på skolan (Doris) 

Resultatet visar att det är viktigt för ordningen och studieron med rektorns närvaro på skolan och 

att rektorn är synlig i klassrummen. Detta resultat stämmer överens med det Hallerström skriver i 

sin avhandling, att lärare anger att de tycker att det är viktigt med en ledare som finns till hands 

och förstår den praktik de genomför.126 Hallerström uppger att rektorer vill besöka klassrummen 

för att skapa en nära kontakt med verksamheten. Författaren menar att det har blivit så vanligt att 

rektorer är ute i verksamhetet att det närmast ses som en norm.127 Detta stämmer inte helt 

överens med det resultat vi fått från vår studie. Nästan samtliga lärare tycker att det är viktigt med 

rektorns närvaro men det finns trots detta en önskan om att rektorn ska visa sig mer ute i 

verksamheten. Trots att vi inte har fokuserat på ett resultat kopplat till skolorna utifrån 

resultatredovisningen så ser vi att på tre av de fyra skolorna så sker det ett samarbete mellan 

lärarna i arbetslagen och på dessa skolor är också rektorns roll mer framträdande, rektorn har en 

del av undervisningen eller går runt i klassrummen, rektorn är med andra ord synlig för eleverna. 

De lärare som menar att det inte finns något samarbete kring ordning och studiero på deras skola 

har en rektor som sällan visar sig för eleverna. På denna skola finns det dock en önskan på både 

mer samarbete och ett större engagemang från rektorn.  

Fyra av de intervjuade lärarna tycker att det är rektorns roll att agera om det inte är studiero i 

klassen. En lärare menar att rektorn har som roll att lyssna och hjälpa till med praktiska saker, 

exempelvis om det behövs en utredning för en diagnos. En annan lärare anger att det är rektorns 

ansvar att fördela resurser i skapandet av en lugnare miljö i klassrummet, hon menar att det kan 

handla om att splittra en grupp i hopp om att det ska bli lugnare.  

Om det skulle råda dålig arbetsro så skulle rektorn delvis vara insatt. Hon är ju delaktig om det är 

elever som behöver extra resurser. Resten lämnas över till oss personal till stor del.(Hanna) 

Att fyra av de tio intervjuade lärarna tycker att det är rektorns uppgift att agera om man som 

lärare inte har studiero i klassrummet, stämmer överens med vad som står i skollagen där går det 

att läsa att om en elev stör ordningen vid upprepade tillfällen så skall rektorn se till att saken 

utreds för att komma till rätta med elevens ordningsstörande beteende. 128 

                                                 
126 Hallerström s.140 
127 Hallerström s. 156 
128 Skollagen 2010:800 5 kap. § 9 
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Diskussion 

Att uppnå studiero 

Som lärare måste man ge alla elever en möjlighet att nå upp till de mål och kunskapskrav som 

finns. En väg till detta är att skapa ett klimat i klassrummet som ger eleverna studiero, eftersom 

undersökningar visar att studiero främjar lärandet. Som en förstärkning till att belysa vikten av 

studiero står det även i skollagen att alla elever har rätt till en skolmiljö som är formad av trygghet 

och just studiero. Då vi har följt den rådande samhällsdebatten och tagit del av forskning kan vi 

konstatera att frågan kring disciplin och studiero är en aktuell fråga och att det finns problematik 

kring detta. Tidigare nämnda Karlbergs undersökning, vilken är ett färskt och tydligt exempel på 

att lärare känner sig osäkra på hur de ska hantera elever som stör undervisningen och att de 

önskar utbildning i ledarskap och hur de ska lyckas med att skapa ett klassrumsklimat som ger 

eleverna studiero.129 Men i vår studie noterade vi att lärarna snarare tog upp arbetet med 

förebyggande åtgärder, istället för att tala om orsaker till varför studiero inte uppstår. Att tala om 

brister och negativa orsaker till bristfällig studiero upptäckte vi vara svårt för merparten av 

lärarna. Kan det finnas en överensstämmelse mellan Karlbergs studie, som visar att lärare känner 

sig osäkra på hur de ska bemästra situationer eller enskilda elever som bryter studieron och det 

förbyggande arbetet som lärarna i vår studie gärna talade om. Vi noterade även utifrån vårt 

resultat, att det finns en viss prestige hos lärarna att inte vilja lämna ut de svårigheter man har i 

sin klass till kollegorna. Något som vi anser motsägelsefullt är att lärarna inte gärna talar om 

brister och svagheter, trots att lärarna menade att det finns ett samarbete mellan kollegorna i 

arbetslaget när det handlade om hantera svåra situationer och för att skapa studiero. Men när vi 

tittade närmare på resultatet upptäckte vi, att det inte fanns något riktigt praktiskt samarbete 

mellan kollegorna att tala om. Vi undrar om även detta är ett tecken på att lärare känner prestige 

och att de har en känsla av att de själva ska klara av att lösa disciplinproblem i sin klass, för att 

uppnå studiero. Ser man till vad Baier & Svensson skriver kring normer så menar de att genom 

att underkasta sig gruppens normer så blir man en del av gruppen.130 Utifrån detta resonemang 

kan det vara så, att det finns en norm på de skolor som deltagit i vår studie, som anger att lärarna 

i arbetslagen känner att man bör klara av sina problem själv, eftersom det inte finns ett bättre 

praktiskt samarbete för att uppnå studiero?  

                                                 
129 Karlberg, s. 25 
130 Baier & Svensson, s. 165 
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Lärarnas relation till skollagen 

Från resultatet av vår studie drar vi slutsatsen att flertalet av lärarna är mycket bristfälligt 

insatta i skollagen 2010:800 och det handlingsutrymme den ger dem. Vad man istället lutar sig 

mot för att skapa och upprätthålla studiero, är istället först och främst det egna omdömet. 

Skollagen 2010:800 5 kap § 5 anges att det för varje skolenhet ska finnas ordningsregler vilka ska 

ha utformats tillsammans med eleverna.131 Vad vi anser anmärkningsvärt med vårt resultat är att 

inte alla lärare har utformat några gemensamma ordningsregler, utan istället anger att de 

upprätthåller ordningen med hjälp av normer. Dessa lärare framstår som helt ovetande om att 

skrivna ordningsregler är en skyldighet enligt lag. Thornberg menar att ordningsregler inte enbart 

har en ordningsskapande funktion, utan även en moralutbildande, då dessa anger för eleverna vad 

som är ett önskvärt och rätt beteende.132 Detta är något som även lärarna i vår studie anger, men 

samtidigt verkar samtliga lärare i studien, framför allt de som inte överhuvudtaget använder sig av 

skrivna regler, lägga stor betydelse vid normer. De anger i likhet med Karlberg, men även Baier & 

Svensson, att dessa har en viktig funktion i att skapa stabilitet i elevgruppen och ange vad som är 

accepterade beteenden.133 Detta menar vi inte behöver vara en motsättning, men vi noterade 

ändå, att dessa normer i vissa fall helt verkar ersätta de gemensamma ordningsregler, vilka ska ha 

utformats tillsammans med eleverna och som enligt lag ska finnas för verksamheten.  

Den slutsats vi kan dra av vår studie är, att det bland lärarna inte heller verkar finnas någon 

gemensam norm som anger hur man hanterar eventuella ordningsproblem. De yrkesinterna 

normer som Colnerud tar upp i sin avhandling, vilka anger hur lärare hanterar skolans 

fostransprinciper,134 verkar av resultatet av vår studie utgå från varje enskild lärares erfarenheter 

och omdöme.  Alltså verkar den inte utgå från skollagen och därmed vara gemensam för alla 

lärare. Detta blev tydligt då det framgick, att ingen av de tillfrågade lärarna anger att de varken 

lutar sig mot skollag eller gemensamma ordningsregler då de hamnar i situationer som kräver att 

de korrigerar elever. Att lärarna generellt framstår som bristfälligt insatta i skollagen verkar ha den 

effekten att några lärare reserverar sig mot vissa disciplinära åtgärder av rädsla för att bli anmälda 

av föräldrar. En fråga man skulle kunna ställa sig i samband med detta resultat, är huruvida 

lärarna verkligen följer lagen i situationer som kräver anmälningsplikt, plikten att dokumentera 

och kontakta föräldrar, då en majoritet av lärarna ser till att inte ”ta ut svängarna” så mycket. 

Eller ser lärarna till att hålla sig undan detta på grund av att det råder så stor osäkerhet kring 

vilket handlingsutrymme och vilka skyldigheter de har enligt lag? Frågan vi ställer oss är, om det 

skulle kunna vara så, att en djupare förankring i skollag och lokala ordningsregler skulle underlätta 

lärarnas ordningsarbete och bidra till en gemensam norm. Skulle detta i så fall kunna ersätta det 

                                                 
131 Skolagen 2010:800 5 kap 
132 Thornberg: Värdepedagogik i skolans vardag, s.9-10 
133 Karlberg, s.23; Baier & Svensson, s.45 
134 Colnerud, s.76 
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nu gällande brokiga system, där varje lärare i första hand förlitar sig på sitt eget omdöme och 

tidigare erfarenheter?   

Vad lärarna gör 

När det gäller den enskilda lärarens arbete för att skapa och upprätthålla studiero kan vi av 

studiens resultat dra slutsatsen att lärarna lägger stor vikt vid sitt ledarskap, där tydlighet, 

gränssättning och engagemang framhålls som särskilt betydelsefulla komponenter. Vad som kan 

ses motsägelsefullt med detta är att ytterst få av lärarna i studien ändå vill ange hur de agerar om 

deras gränser överskrids och vad som då händer. Frågan om konsekvenser verkar för de flesta 

lärarna vara känslig och man talar hellre om förebyggande åtgärder. Detta är ett återkommande 

drag även i den litteratur vi läst. Man stöter sällan på forskning som anger vad man som lärare 

gör, om allt förebyggande arbete man ägnar sig åt inte har avsedd effekt, utan man ändå har 

problem med bristande studiero i klassrummet. Istället anger det mesta av litteraturen, i likhet 

med lärarna i vår studie vad som är betydelsefullt i det förebyggande arbetet. I båda fallen får här 

elevernas motivation en framträdande position. I likhet med Stensmo kan man från resultatet av 

vår studie se, att lärarna använder sig av yttre respektive inre motivation.135 Vissa menar att yttre 

motivation i form av belöningar och konsekvenser är det bästa, medan andra menar i likhet med 

Sanderoth att motivationen måste komma från elevernas inre, genom att de känner mening och 

förståelse för vad de gör.136 Vidare slår det oss hur olika lärarna ser på belöning som motivation, 

där vissa alltid belönar kollektivt och andra individuellt. Hur den ena läraren med bestämdhet 

motiverar till ett val att handla, är en direkt motsättning mot en annans. Detta går att härleda till 

Colneruds resonemang kring att lärare ofta får agera självständigt och på egen hand tolka sitt 

uppdrag.137 Vad som slog oss med detta resultat, är att det verkar finnas ett mycket stort utrymme 

för lärare att själva bestämma vad som är den bästa vägen att gå, och att detta skulle kunna skapa 

stor press på läraren som individ, att komma fram till verksamma lösningar på ordningsproblem. 

Detta härleder vi till Ogdens resonemang kring att det är av betydelse för lärares trovärdighet att 

vara konsekvent och pålitlig i sitt agerande gentemot eleverna.138 Som vi tolkar detta, verkar det 

inte finnas några gemensamma, vad Colnerud benämner, etiska normer som anger hur läraren 

hanterar sin makt.139 Då det inte verkar finnas någon större samstämmighet mellan lärarna 

angående detta, tolkar vi det som om det är upp till varje lärare att själv avgöra hur man vill arbeta 

för att uppnå studiero i klassrummet.   
 

                                                 
135 Stensmo, s.117 
136 Sanderoth, s.105 
137 Colnerud, s.43, 51 
138 Ogden, s. 35 
139 Ibid., s. 76 
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Tankar kring klassammansättning 

Utifrån studiens resultat visar det sig att nästan samtliga lärare anger att det är de enskilda 

individerna i en klass som är avgörande för hur studieron påverkas.  Något som framstår som 

anmärkningsvärt är, att ingen av lärarna anger några andra faktorer som kan påverka studieron, 

såsom elevernas bakgrund eller etnicitet. Frågan vi ställer oss utifrån detta resultat är om lärarna 

verkligen anser, att elever med annan etnisk bakgrund än svensk inte på något vis skulle kunna 

vara negativt för ordningen. Detta på grund av att vi under vår studietid stött på faktorer i 

anslutning till detta som kan utgöra problem. Vad vi undrar är om lärarna anser detta vara en 

känslig fråga och om resultat sett annorlunda ut om vi ställt mer ingående frågor på ämnet? 

En annan faktor gällande klassammansättningen var att endast en av lärarna tyckte att det är 

lättare att skapa studiero i en klass med övervägande andelen flickor. Vi har tidigare i analysen 

konstaterat att detta resultat helt skiljer sin från det resultat som Wester fått från sin studie där 

hon menar att lärare anger att pojkar i större utsträckning än flickor har ett beteende som stör 

studieron.140 Våra tidigare erfarenheter från VFU stämmer väl överens med Westers resultat och 

därför blir vi förundrade över att de inte var fler lärare som stämde in i Westers resonemang. Kan 

vårt resultat ha en förklaring i att underlaget för vår studie inte är så omfattande och att dessa 

lärare har särskilt lugna pojkar i sina klasser, eller att pojkarna inte har kommit till den ålder där 

de upplevs som ett problem? Eller är även denna fråga kring kön en känslig fråga som lärarna 

ogärna besvarar?  

                                                 
140 Wester, s.221 
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Konklusion 

Resultatet av vår studie ger en inblick i hur lärare ser på sitt arbete med att skapa studiero i 

klassrummet. Som bakomliggande orsakerna anger lärare flera olika faktorer. När det handlar om 

ordning och reda samt klassens sammansättning är lärarnas åsikter spridda. Drygt hälften av de 

tillfrågande anger bristande ledarskap som ytterligare en faktor till att man inte lycks uppnå 

studiero. Gemensamt för samtliga lärare är, att de anser att lärarens ledarskap utgör en viktig 

strategi för att skapa och upprätthålla studiero. De ledaregenskaper som främst anges är tydlighet, 

gränssättning och engagemang. Samtliga lärare är även eniga om att elevens motivation är en 

viktig faktor för upprätthållandet av studieron. Hur man sedan arbetar konkret med detta bland 

eleverna skiljer sig däremot avsevärt mellan lärarna. Av studiens resultat uttolkar vi att det råder 

stor osäkerhet kring skollagen och det handlingsutrymme den ger lärarna. Vidare tolkar vi 

resultatet som att det inte finns någon gemensam norm, vilken anger hur lärarna skall hantera 

problem med studiero. Detta återspeglas i det resultat vi fick fram angående samarbetet där 

majoriteten angav att de utbytte erfarenheter med sina kollegor, men i praktiken verkar det som 

att det är upp till var och en av lärarna att lösa problemen själva. Vidare anger majoriteten av 

lärarna att rektorns närvaro bland eleverna har en positiv effekt för studieron, men trots detta ser 

vi att rektorerna inte är så närvarande som lärarna önskar.  

Utifrån dessa resultat ser vi ett behov av lärares kompetensutveckling kring ledarskap och 

handlingsutrymme för att på det viset bidra till en gemensam norm. Detta tror vi skulle 

grundlägga en större trygghet hos lärarna i deras arbete att skapa studiero. Vi skulle även vilja se 

att ledarskapet skulle få ett större utrymme i lärarutbildningen, då det i dagens samhällsdebatt 

pågår en ständig diskussion kring lärarnas ledarskap och effekterna av detta. Denna åsikt grundar 

vi även på resultatet av vår studie, vilken visar att ledarskap är något lärarna lyfter och anger som 

en förutsättning för ett lyckat arbete med att skapa studiero.  

Något vi uppmärksammat är att det i litteraturen råder stor brist på forskning som visar vad 

lärare faktiskt gör när miljön i klassrummet ändå präglas av bristande studiero, trots förebyggande 

arbete. Detta är en fråga som lärarna i studien inte vill beröra och vi undrar som det kan bero på 

att lärarkåren generellt har underordnat sig en norm där man inte vill låta andra veta att man inte 

kan hantera sina problem på egen hand? Därför berör våra förslag på fortsatt forskning dels 

lärares ledarkompetens, men även hur lärare faktiskt agerar när de har problem att uppnå studiero 

i klassen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

Huvudtema 1: Bristande studiero 

Undertema 1: Orsaker 

 Vilka tror du är de bakomliggande orsaker till bristande studiero i klassrummet? 

 Vilken roll tror du att sammansättningen i klassen spelar? 

o Andelen pojkar och flickor 

o Elever med annat modersmål 

o Elever med olika diagnoser 

o Elever från socialt utsatta familjer 

o Annat? Kan du ge exempel, konkritisera 

 

 Vilken roll spelar klassens storlek? Kan du ge exempel, konkretisera? 

 

Undertema 2: Ledarens roll 

 Vilken roll spelar ditt ledarskap för arbetsron i klassrummet? 

 Vilka egenskaper anser du vara värdefulla för ett lyckat ledarskap? 

 

Huvudtema 2: Strategier för att skapa ordning och studiero 
 

Undertema 1: Motivation  

 Anser du att motivation kan vara ett sätt att skapa god arbetsmiljö i klassrummet? På 

vilket sätt! 

o Hur ser du på att använda belöningar för att motivera eleverna till att skapa en 

bättre och lugnare arbetsmiljö?  

o Hur ser du på att använda konsekvenser för att motivera eleverna till att skapa 

en bättre och lugnare arbetsmiljö?  

o Vilket sätt anser du vara mest effektivt och varför? 
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  Undertema 2: Regler 

 Finns det uttalade klassrumsregler? 

o Får eleverna själva vara med att utforma dess? 

o På vilket vis anser du att dessa bidrar till att skapa ordning och arbetsro? 

Undertema 3: Hemmet 

 Vilken betydelse tycker du att kontakten med föräldrarna har för att kunna skapa en 

god arbetsmiljö i klassrummet? 

 I vilken utsträckning använder du dig av föräldrarna för att korrigera oacceptabelt 

beteende hos eleverna? 

 

Huvudtema 3: Handlingsutrymme  

     Undertema 1: Handlingsutrymme 

 Om du behöver korrigera en elev, vad lutar du dig emot då? (skollagen, eget omdöme, 

allmänt gällande normer, skolledningens riktlinjer osv)  

o Vilka möjligheter eller begränsningar ser du för att upprätthålla ordning? 

o Är handlingsutrymmet tillräckligt stort eller önskar du att det fanns tydligare 

ramar? 

 

 Undertema 2: Korrigeringar 

 Hur upplever du att rektorn har tagit sitt ansvar att informera om vad som gäller om 

ordning och arbetsro i den nya skollagen? 

 Hur upplever du att ditt handlingsutrymme att korrigera eleverna har ändrat i och med 

den nya skollagen? 

o Har dina strategier för att skapa arbetsro förändrats? 

o Har dina strategier för att korrigera störande elever förändrats? 

 

Huvudtema 4: Sammarbete för att skapa studiero 

Undertema 1: Arbetslaget 

 Finns det ett samarbete i ert arbetslag kring hur man skapar ordning och arbetsro i 

klassrummet? 

o Sker arbetet kring samarbete i så fall spontant (på fikarasten) eller under 

mer ordnade former? 

o Finns det något praktiskt samarbete runt detta och i så fall på vilket sätt? 

Undertema 2: Skolledningen 

 Hur viktig tycker du att rektorns roll är för att skapa en god arbetsmiljö i klassrummet? 

o Känner du ett stöd ifrån rektorn då du stöter på svåra situationer i klassen? 

o Hur viktig tycker du att rektorns närvaro bland eleverna är? 
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o Anser du att rektorn är insatt i det ev. ordningsproblem som råder i din 

klass? 
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Bilaga 2 

Skollag (2010:800) 

 

5 kap. Trygghet och studiero 

 

Kapitlets innehåll 

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om 

- tillämpningsområde (2 §), 

- arbetsmiljö (3 och 4 §§), 

- ordningsregler (5 §), 

- disciplinära och andra särskilda åtgärder (6-23 §§), och 

- dokumentation (24 §). 

Tillämpningsområde 

2 § Om inte annat anges i respektive paragraf gäller bestämmelserna i detta kapitel alla 

skolformer utom förskolan. Bestämmelserna i 1-6 och 22-24 §§ gäller också för 

fritidshemmet. 

Arbetsmiljö 

3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö 

som präglas av trygghet och studiero. 

4 § I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestämmelser om kraven på en god 

arbetsmiljö. 

I vissa frågor som rör arbetsmiljön finns bestämmelser även i denna lag. 

Ordningsregler 

5 § Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av 

eleverna och följas upp på varje skolenhet. 

Rektorn beslutar om ordningsregler. 

Denna paragraf gäller inte för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna 

och utbildning i svenska för invandrare. 

Disciplinära och andra särskilda åtgärder 

Allmänna befogenheter för rektor och lärare 

6 § Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är 

befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta 

med en elevs ordningsstörande uppträdande. 

Enligt de förutsättningar som följer av 7-23 §§ får det beslutas om utvisning, 

kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, avstängning 

och omhändertagande av föremål. 

En åtgärd enligt första eller andra stycket får vidtas endast om den står i rimlig 

proportion till sitt syfte och övriga omständigheter. 

Utvisning ur undervisningslokalen 

7 § I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan får en lärare visa ut en elev från undervisningslokalen för högst 

återstoden av ett undervisningspass, om 
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1. eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt, och 

2. eleven inte har ändrat sitt uppförande efter uppmaning från läraren. 

Kvarsittning 

8 § Under samma förutsättningar som i 7 § får en lärare eller rektor i grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan 

besluta att en elev ska stanna kvar i skolan under uppsikt högst en timme efter att 

skoldagens undervisning har avslutats eller infinna sig i skolan högst en timme innan 

undervisningen börjar. 

Utredning 

9 § Om en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan vid upprepade tillfällen stört 

ordningen eller uppträtt olämpligt eller om eleven gjort sig skyldig till en allvarligare 

förseelse, ska rektorn se till att saken utreds. Samråd ska ske med elevens 

vårdnadshavare. 

Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 8 § är uppfyllda ska 

även en sådan utredning inledas. 

10 § Med utgångspunkt i vad som har framkommit vid en utredning enligt 9 § första 

stycket ska rektorn se till att åtgärder genomförs för att få eleven att ändra sitt 

beteende. 

Skriftlig varning 

11 § Efter en utredning enligt 9 § första stycket får rektorn besluta att tilldela eleven en 

skriftlig varning. En sådan varning ska innehålla information om vilka åtgärder som kan 

komma att vidtas om eleven inte ändrar sitt beteende. 

Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut. 

Tillfällig omplacering 

12 § I förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får rektorn besluta att en elev ska följa 

undervisningen i en annan undervisningsgrupp än den eleven annars hör till eller 

undervisas på annan plats inom samma skolenhet om åtgärderna som gjorts efter en 

sådan utredning som avses i 9 § första stycket inte varit tillräckliga eller om det annars 

är nödvändigt för att tillförsäkra de andra eleverna trygghet och studiero. 

Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut. 

Endast om det finns synnerliga skäl får en åtgärd som rektorn vidtagit med stöd av första 

stycket gälla under längre tid än två veckor. Åtgärden får dock inte gälla för en längre tid 

än fyra veckor. 

Tillfällig placering vid en annan skolenhet 

13 § Om åtgärder enligt 12 § inte är tillräckligt ingripande eller på grund av andra 

omständigheter inte är möjliga att genomföra, får rektorn besluta att en elev tillfälligt ska 

följa undervisningen vid en annan skolenhet. 

Beslutet om en sådan tillfällig placering fattas gemensamt med rektorn vid den 

mottagande skolenheten. Elevens vårdnadshavare ska informeras om beslutet innan 

placeringen genomförs. 

Endast om det finns synnerliga skäl får en åtgärd som rektorn vidtagit med stöd av första 

stycket gälla under längre tid än två veckor. Åtgärden får dock inte gälla för en längre tid 

än fyra veckor. 
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Avstängning i vissa obligatoriska skolformer 

14 § I grundskolan, specialskolan och sameskolan får rektorn besluta att stänga av en 

elev helt eller delvis om 

1. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero, 

2. syftet med åtgärder enligt 7, 8 och 11 §§ inte uppnåtts eller det finns andra särskilda 

skäl med hänsyn till elevens beteende, och 

3. eleven erbjuds kompensation för den undervisning som han eller hon går miste om på 

grund av avstängningen. 

Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt första stycket. 

Ett beslut om avstängning gäller omedelbart om inte annat beslutas. 

Avstängningstid i vissa obligatoriska skolformer 

15 § Ett beslut enligt 14 § får innebära avstängning endast under den tid som behövs för 

en skyndsam utredning av vilka andra åtgärder som kan behövas. 

En elev får inte stängas av för en längre tidsperiod än en vecka och inte heller vid fler 

tillfällen än två gånger per kalenderhalvår. 

Inhämtande av yttrande och information till berörda 

16 § Innan rektorn beslutar om avstängning enligt 14 § ska eleven och elevens 

vårdnadshavare beredas tillfälle att yttra sig. 

Rektorn ska informera huvudmannen när han eller hon har fattat ett beslut om 

avstängning. Om eleven är under 18 år ska även socialnämnden informeras om beslutet. 

Avstängning i de frivilliga skolformerna 

17 § I gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild 

utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare får huvudmannen besluta att 

helt eller delvis stänga av en elev om 

1. eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen 

av elevens måluppfyllelse och kunskaper, 

2. eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande, 

3. eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för kränkande 

behandling, eller 

4. elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och 

studiero. 

Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart. 

Om det kan antas att någon av förutsättningarna för avstängning enligt första stycket 2-

4 är uppfyllda och beslutet är nödvändigt med hänsyn till elevernas trygghet och 

studiero, får rektorn besluta om omedelbar avstängning. 

Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt tredje stycket. 

Avstängningstid i de frivilliga skolformerna 

18 § Beslut enligt 17 § får inte avse avstängning under längre tid än två veckor under 

ett kalenderhalvår, om inte annat följer av andra stycket. 

Avstängningen får förlängas om syftet med en kortare avstängningstid inte har uppnåtts 

eller om det av någon annan anledning bedöms som nödvändigt med hänsyn till elevens 

uppträdande. Ett beslut om avstängning enligt 17 § får dock inte avse längre tid än 

återstoden av pågående kalenderhalvår och tre ytterligare kalenderhalvår. 
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Rektorns beslut om omedelbar avstängning enligt 17 § tredje stycket gäller till dess 

huvudmannen har prövat saken och får inte avse längre tid än en vecka. Om 

huvudmannens beslut inte kan avvaktas med hänsyn till andra personers säkerhet, får 

beslutet förlängas med ytterligare en vecka. 

Avstängning från viss utbildning med praktiska inslag 

19 § Huvudmannen får besluta att helt eller delvis stänga av en elev från en viss 

utbildning i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild 

utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare, om 

1. det i utbildningen ingår praktik eller delar av utbildningen är arbetsplatsförlagd, och 

2. det är uppenbart olämpligt att eleven deltar i den praktiska tjänstgöringen. 

Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart. 

Om det kan antas att förutsättningarna för avstängning enligt första stycket är uppfyllda 

och det är nödvändigt på grund av brådskande omständigheter, får rektorn besluta om 

omedelbar avstängning. 

Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt tredje stycket. 

Avstängningstid från viss utbildning med praktiska inslag 

20 § Ett beslut om avstängning enligt 19 § ska avse viss tid eller gälla utan 

tidsbegränsning. 

Rektorns beslut om omedelbar avstängning enligt 19 § tredje stycket gäller till dess att 

huvudmannen har prövat saken och får inte avse längre tid än en vecka. Om 

huvudmannens beslut inte kan avvaktas med hänsyn till andra personers säkerhet, får 

beslutet om omedelbar avstängning förlängas med ytterligare en vecka. 

Inhämtande av yttrande 

21 § Innan huvudmannen eller rektorn beslutar om avstängning enligt 17 eller 19 § ska 

eleven och elevens vårdnadshavare beredas tillfälle att yttra sig. 

Innan huvudmannen fattar beslut ska, om eleven är under 18 år, samråd även ske med 

socialnämnden. 

Rektorn ska informera huvudmannen när han eller hon har fattat ett sådant beslut som 

avses i 17 § tredje stycket och 19 § tredje stycket. Om eleven är under 18 år ska även 

socialnämnden informeras om beslutet. 

Omhändertagande av föremål 

22 § Rektorn eller en lärare får från en elev omhänderta föremål som används på ett 

sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i 

denna. 

Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt första stycket. 

Denna paragraf gäller inte för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna 

och utbildning i svenska för invandrare. 

23 § Ett föremål som har omhändertagits enligt 22 § ska återlämnas till eleven senast 

vid den tidpunkt skoldagen är slut för eleven. Om eleven vid upprepade tillfällen tagit 

med sig föremål som omfattas av 22 § eller om det med hänsyn till föremålets 

beskaffenhet finns särskild anledning att inte återlämna det, behöver dock inte föremålet 

lämnas tillbaka förrän elevens vårdnadshavare har informerats om omhändertagandet. 
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Ett omhändertagande får inte bestå längre än till och med fjärde dagen efter 

verkställandet av omhändertagandet. 

Om ett föremål som har omhändertagits enligt 22 § kan antas bli förverkat enligt 36 kap. 

3 § brottsbalken, 6 § narkotikastrafflagen (1968:64), 5 § lagen (1988:254) om förbud 

beträffande knivar och andra farliga föremål, 5 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa 

dopningsmedel, 9 kap. 5 § vapenlagen (1996:67) eller 5 § lagen (1999:42) om förbud 

mot vissa hälsofarliga varor, ska rektorn eller den som rektorn har bestämt skyndsamt 

anmäla omhändertagandet till polismyndigheten. Omhändertagandet får i dessa fall bestå 

tills frågan om föremålet ska tas i beslag har prövats. 

Dokumentation 

24 § Om en åtgärd vidtagits enligt 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 eller 

23 §, ska den dokumenteras skriftligt av den som genomfört åtgärden. Om åtgärden rör 

omhändertagande av föremål enligt 22 §, gäller denna skyldighet endast om föremålet 

inte återlämnats efter lektionens slut. 

 


