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Sammanfattning 
 

Denna studie har haft syftet att undersöka vilka föreställningar nyexaminerade lärare har vad 

gäller sanktioner i klassrummet och vad som påverkar dem i utövandet av sanktioner. 

Frågeställningarna ringar in vilka beteenden som anses oacceptabla, vilka sanktioner som 

lärarna använder sig av samt vad som påverkar lärarna i sanktionsutövningen. 

Studien har stått på en behavioristisk grund. Främst gällde detta centrala begrepp, vilka var 

viktiga för att analysera resultaten. Sanktion är en konsekvens med intentionen att förändra ett 

beteende. Begreppet ligger nära ordet bestraffning, vars intention är att ta bort ett beteende 

snarare än att förändra det. Metoden i studien har varit ostrukturerad intervju, vilket är en 

variant av kvalitativ intervju. Studien består av sju intervjuer där samtliga respondenter är 

lärare som ser sig som nyexaminerade. 

Analysverktyget som har använts har varit grundad teori. Det är ett verktyg vari 

intervjuerna jämfördes med varandra. Analysmetoden går att jämföra med den hermeneutiska 

cirkeln och ett fenomenologiskt perspektiv. Till skillnad från dem är det respondenternas 

utsagor som ställs mot en given teoretisk ram istället för exempelvis den hermeneutiska 

cirkeln. Den teoretiska ramen var i detta fall behavioristisk teori. 

Resultatet visade att respondenterna företrädesvis utgår från fem dimensioner vid 

sanktionsutövning; lärar-jaget, eleven, kollegorna, föräldrarna och skolan. Den dimension 

som kan verka mest otydlig är skolan, vilken innebär att läraren anpassar sig till huruvida 

skolan har regler för sanktionsutövning eller inte. Sådana regler kallas sanktionssystem. 

Slutligen diskuteras olika aspekter av de fem dimensionerna; lärar-jaget, eleven, 

kollegorna, föräldrarna och skolan. Det finns därtill ett moraliskt ställningstagande vid 

sanktionering vad gäller vilka beteenden som är oacceptabla. Diskussionen kom fram till att 

anpassning sker alltjämt i läraryrket och det påverkar sanktionsutövningen, även då ett 

sanktionssystem finns. 

 

 

 

Nyckelord: sanktioner, lärare, ledarskap, behaviorism, skola. 
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Förord 
 

Jag vill främst tacka de nyexaminerade lärare som ställde upp på att bli intervjuade. Utan er 

hade den här uppsatsen aldrig blivit till. Ni förblir anonyma, även om jag mer än gärna hade 

tackat er vid namn. 

Ett stort tack vill jag ge min handledare Matts Dahlkwist för alla de värdefulla 

kommentarerna du bidragit med både innan och under uppsatsskrivandet. 

 

Marcus Svanberg, Uppsala, våren 2013.   



5 

Inledning och bakgrund 
 

Det råder ingen tvekan om att läraren är en viktig aktör i skolverksamheten. Under de senaste 

åren har lärarens yrkesutövning varit i fokus för debatt, främst representerad av Sveriges 

utbildningsminister Jan Björklund. Med tiden har fler aktörer kommit in i debatten, 

exempelvis Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfvén. Det finns mycket att säga om 

skoldebatten och denna studie har inte för avseende att värdera om debatten är bra eller inte, 

men likväl har skoldebatten aktualiserat lärarens yrkesutövning, dess status och beståndsdelar. 

Vidare är i dagsläget forskningsklimatet kring det didaktiska forskningsfältet ambivalent. 

Det sociokulturella perspektivet står mot det behavioristiska perspektivet. Några av de röster 

som höjts tillhör Thomas Englund och Ingemar Engström. De är båda professorer och har 

gemensamt att de är kritiska till behaviorism i skolväsendet och för ett sociokulturellt 

perspektiv. Bland annat kritiserar de Martin Karlbergs inlärningsmetod Skol-Komet, som i 

detta fall representerar behaviorism i skolan. 

Ur ett sådant aktualiserande framkommer den här studien. En viktig del av lärarens vardag 

är att kontrollera klassrummet, att leda eleverna i deras lärande samt att bibehålla ordningen i 

klassrummet. Till detta kommer lärarutbildningen. En gång i halvåret lämnar 

färdigexaminerade lärare sina universitet för att äntra yrkeslivet som lärare. Hur hanterar 

dessa nyexaminerade lärare ordningen i klassrummet? Hur förberedda upplever de sig att 

vara? Jag är nyfiken på hur nyexaminerade lärare ser på hur oacceptabla beteenden i ett 

klassrum ska hanteras. Detta fungerar som huvudtema för uppsatsen. 

Intressant för mig är att närmare fokusera på kontroll och ordning i klassrummet, genom 

att studera nyexaminerade lärares tankar om lämpliga sanktionsmedel och vad som är grund 

för att använda dem. Vad anses vara ett olämpligt beteende av en nyexaminerad lärare? 

Christer Stensmo skrev 2008 en forskningssammanställning över ledarskap i klassrummet, 

främst anglosaxisk forskning, där han lyfter tre centrala områden; ämneskompetens, didaktisk 

kompetens och ledarkompetens. I den här studien kommer det främst att ligga fokus på 

ledarkompetens. Inom ledarskapets kontext finner vi begreppet kontroll, vilket i detta fall 

avser kontrollen över klassrummet. Än mer preciserat ska jag inom ramen av denna studie 

lägga betoningen på sanktionering i klassrummet. En sanktion är en påföljd av ett regelbrott, 

där reglerna är tydligt kopplade till påföljande sanktioner (Dahlkwist, 2012; Stensmo, 2008). 

Vilka sanktioner tycker nyexaminerade lärare är acceptabla och på vilka grunder anser sig 

nyexaminerade lärare få använda sanktionsmedel? Vad inverkar på de färska lärarnas 
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föreställningar om sanktioner i klassrummet? Begreppet sanktion bär på en negativ klang. 

Kanske beror detta på att begreppet är nära sammankopplat till orden straff och bestraffning. 

B. F. Skinner är en centralfigur i fråga om beteendeforskning i klassrumsmiljön. Hans teori 

om beteenden i skolan publicerades 1968 i boken The Technology of teaching. Boken 

översattes senare av Barbro Nessén. Den översättningen används i min studie, då med namnet 

Undervisningsteknologi. 

Skinner var psykolog, vilket också präglar det perspektiv han antar när han analyserar 

skolmiljön. Främst bidrar Skinner med centrala begrepp och teorier om hur olika 

elevbeteenden har sin grund i de ramar läraren ger. En möjlig anledning till varför Skinners 

undervisningsteori lever vidare kan vara att den är pragmatisk. Exempelvis finns den med i 

Martin Karlbergs avhandling Skol-Komet, vilket är ett program för att hjälpa lärare med 

beteendemodifiering i skolan. Karlberg gör dessutom en genomgång av sanktionsbegreppets 

syfte att ersätta begreppet bestraffning och dessutom slå an en pedagogisk aspekt (Karlberg, 

2011, s. 53). 

Det finns en problematik med sanktionsbegreppet. Forskning visar att sanktionering i 

skolan behöver vara tydlig för att fungera på ett kärnfullt sätt för eleverna. Dessutom är 

gränsen mellan sanktion och bestraffning svår att dra. En diger konsekvens av bestraffning är 

exempelvis att eleven enbart lär sig att bete sig på ett specifikt sätt när den som bestraffar 

befinner sig i klassrummet, men inte annars. Dessutom tenderar frekvent bestraffning att 

eskalera i styrka såväl som frekvens (Karlberg, 2011, s. 56). Vad tycker nyexaminerade lärare 

om detta problem? Hur tycker de att en lärare ska hantera elever som inte följer reglerna? 

Mot denna bakgrund ska studien genomföras. Syftet med denna studie är att besvara 

frågorna om vad nyexaminerade lärare anser vara ett oacceptabelt beteende i klassrummet, 

vilka sanktionsmedel de använder samt vad som påverkar dem i valet av dessa. 

Tidigare forskning 
 

För att placera denna studie bland övrig forskning vill jag lyfta fram Martin Karlbergs studie, 

vilken 2011 mynnade ut i avhandlingen Skol-Komet. Hans studie slår an lärarperspektivet på 

konkret undervisning utifrån ett behavioristiskt perspektiv. Detta perspektiv används även i 

min studie. Förvisso utgår Karlberg från fler perspektiv än lärarperspektivet, vilket den här 

studien inte gör. Intentionen med studien är att fokusera på lärares åsikter och funderingar 
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över klassrumsarbete, med emfas på disciplinfrågor. Liksom Karlberg utgår denna studie från 

en behavioristisk grund, vidare presenterad senare i detta avsnitt. 

Karlberg använder sig av Brophy, som påpekar komplexiteten i läraryrket. Han menar att 

lärare inte enbart behöver förstå ledarskapets principer i klassrummet. Läraren behöver även 

vara förtrogen med hur principerna ska praktiseras, när de ska användas och varför (Karlberg, 

2011, s. 22). Denna studie rör sig i samma grogrund som Karlberg och Brophy tidigare 

forskat i. 

 

 

Didaktisk grund 

 

Denna uppsats rör sig i det didaktiska fältområdet. Vad gäller forskning på området har den 

främst förekommit i Storbritannien, Australien och Nordamerika, om än i olika perspektiv. 

Från Nordamerika kommer begreppet Classroom Management, vilket avser det arbete som en 

lärare gör för att skapa och bibehålla en läromiljö där lärande uppstår. Hädanefter använder 

jag uttrycket CM istället för Classroom Management. Begreppet definierades av David Duke i 

hans forskningsöversikt Classroom Management: NSSE:S 78:th Yearbook från 1979 

(Stensmo, 2008, s. 8). 

Stensmo presenterar dessutom en annan sammanfattning av CM, skriven av Walter Doyle 

1986. Den är uppdelad i sex delar: 

 

1. Ordning i klassrummet är vad CM i grunden handlar om. CM är en process där 

lärarens primära uppgift är att upprätta och bibehålla ett fungerande klassrum och inte 

ett sätt att straffa elever. 

2. Varaktighet och styrka i de gemensamma handlingarna i klassrummet definierar 

ordning i klassrummet. Dessa kallas för samhandlingar. Struktur, ändamål, rutiner, 

procedurer och regler i samhandlingarna skapar ordning. 

3. Ett samhandlingsprogram utformas med läraren som central aktör. Eleverna hjälper till 

genom samarbetsförmåga och energi på arbetet. 

4. Social samvaro och intellektuella prestationer är båda avgörande för vad som ska 

hända inom ett samhandlingsprogram. Detta innebär att didaktiska val påverkar 

ordningen i klassrummet. Av den anledningen måste forskning på området innefatta 

studier av sociala och intellektuella förlopp. 
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5. Läraren är den aktör som alltjämt ansvarar för att ta hand om den process som ordning 

i klassrummet är, då den är kontextspecifik och lätt kan störas. 

6. Vägen till lyckad CM är att förstå händelserna i ett klassrum, att äga färdigheter i att 

vägleda och ha uppsikt över klassrumsarbetet. Att förstå innebär att läraren tolkar och 

analyserar situationer på ett adekvat sätt, samt har detta i åtanke vid vägledning och 

övervakning av arbetet. 

 

Punkterna ett, två och tre samt punkt sex är viktigast för den här studien. Den första punkten 

lyfter att lärarens viktigaste roll är att bibehålla en fungerande klassrumsmiljö. Detta anser jag 

är viktigt för att förstå syftet med CM och den första punkten hör samman med 

sanktionsbegreppet. Punkt nummer två introducerar begreppet samhandlingar, dvs. händelser 

där lärare och elever samverkar. Begreppet samhandlingar är av intresse för att definiera 

gränser för vad som är, respektive, inte är acceptabelt beteende i ett klassrum. Sker 

sanktionering när en elev bryter mot reglerna för samhandling i klassrummet? Detta tangerar 

punkt tre, vilken syftar på hur ansvarsfördelningen är för samhandlingar mellan eleverna och 

läraren. Punkten representerar den tydliga fördelningen av ansvar som är en del av 

sanktionering, mera exakt att sanktionen sker vid avvikande från överenskomna regler. Den 

sista punkten, nummer sex, är en mindre sammanställning av viktiga färdigheter som läraren 

bör äga för att kunna bedriva ett effektivt och givande CM. Givetvis kan man utgå från hela 

Doyles lista vid en analys, men jag anser att dessa fyra är viktigaste och ger ett bra fokus för 

diskussion. 

 

Behavioristiskt fundament 

 

Grundläggande för studium av beteende i skolan är B. F Skinners verk 

Undervisningsteknologi från 1968. Efter att ha deltagit i skolan blev Skinner motiverad att 

studera skolmiljön utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv. Skinner var själv inte lärare, 

utan kom in i skolan med ett inlärningspsykologiskt perspektiv. Detta blev grunden till hans 

arbete inom pedagogiken. Det som utmärker Skinner är den närmast instrumentella synen på 

undervisning. Utifrån begrepp som stimuli, betingning, förstärkning och bestraffning 

presenterar Skinner en teori om hur undervisning ska gå till för att eleverna ska lära sig så 

mycket som möjligt. Viktigt att ta med sig ifrån Skinners teori är begreppet aversiv styrning, 

vilket exempelvis innebär att läraren styr klassrummet genom att eleverna arbetar under hot 
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om att någonting obehagligt blir följd om de inte arbetar. Förr kunde elever få fysiska skador i 

skolan om de inte gjorde som läraren sa. När Skinner beskriver aversiv styrning är det anno 

1968, vilket kan upplevas att vara omodernt. Likväl listar Skinner åtlöje, bannor och sarkasm 

som möjliga uttryck för aversiv styrning. De är i allra högsta grad aktuella även idag. 

En stor del av den här studiens fundament utgörs av begreppet sanktion. Dess värde för 

analys och diskussion är mycket stort. Sanktion kan definieras som konsekvenser då bestämda 

regler och procedurer inte efterföljs. För att detta ska fungera så väl som möjligt bör läraren, 

tillsammans med klassen, upprätta ett handlingsprogram där det klart och tydligt syns vilka 

regler och procedurer klassen förväntas följa, samt vilka sanktioner som förekommer om 

reglerna och procedurerna inte följs. Det bör också finnas med vilka positiva konsekvenser 

som följer då klassen följer reglerna och procedurerna (Stensmo, 2008, s. 42). Sanktioner kan 

dessutom delas upp i informella och formella sådana. Social utfrysning och skambeläggning 

är exempel på informella sanktioner medan en muntlig tillsägelse i klassrummet är exempel 

på en formell sanktion (Dahlkwist, 2011, s. 115). 

Emellertid kopplas ordet sanktion ihop med begreppet bestraffning. Bestraffning blir 

bestraffning utifrån sin funktion, snarare än intention. Således handlar det om bestraffningens 

eller sanktionens praktiska följd, inte dess avsikt. För att förstå hur dessa två begreppspar 

sitter samman bör vi beakta att sanktionsbegreppet avser en pedagogisk följd av 

konsekvensen. Detta kan vara att intentionen är att eleven ska uppvisa ett annan beteende i 

framtiden. Bestraffning sker med avsikt att minska förekomsten av ett beteende, exempelvis 

att en elev ständigt avbryter andra i klassen när de pratar och detta måste minska (Karlberg, 

2011, s.53). Ur detta perspektiv kan sanktioner och bestraffningar ha samma funktion, men 

olika intentioner. 

Bestraffning delas upp i positiv och negativ bestraffning, där en positiv bestraffning 

innebär att läraren tillför en oönskad konsekvens, exempelvis kvarsittning eller att ringa hem. 

Negativ bestraffning medför att någonting tas bort för eleven, exempelvis ett privilegium att 

sitta utanför klassrummet och arbeta på egen hand (Karlberg, 2011, s. 54). Att se ur en positiv 

och negativ prisma är inte exklusivt för bestraffning, utan passar även på sanktionsbegreppet.  

Karlberg lyfter att bestraffning har en funktion för att minska beteenden, men också dess 

konsekvenser. Att använda sig av bestraffning kan snabbt leda till en upptrappning av 

bestraffningar. Detta kan i sin tur göra att utvecklingen av sociala beteenden hämmas och att 

eleven istället utvecklas för att undvika bestraffningar snarare än att få växa utan att ta hänsyn 

till bestraffningar. Resultaten kan vara att en elev sköter sig enbart när den som bestraffar är i 

närheten (Karlberg, 2011, s. 56). 



10 

 

Teoretiska utgångspunkter 

 

Behaviorism figurerar som forskningsbakgrund i den här studien. Denna riktning inom 

psykologin står även som grund för relevanta begrepp i resultat såväl som analys. Studien 

utgår från ett behavioristiskt perspektiv på sanktioner och bestraffningar i klassrummet. Ett 

sådant perspektiv innebär vissa antaganden, vilka här ska redogöras för. 

Ett behavioristiskt perspektiv utgår från det observerbara beteendet. I detta fall utgör 

elevens observerbara beteende föremål för konsekvens, positiv eller negativ. Ett viktigt 

fundament för det behavioristiska perspektivet är Skinners teori om klassrumshantering. Han 

diskuterar undervisningsbetingelser, dvs. hur ett beteende stimuleras av olika verksamheter i 

skolan. 

Studien genomförs med behavioristiska glasögon och anledningen till detta är för att kunna 

lägga an de centrala begreppen CM, bestraffning, sanktion och förstärkning på insamlad data. 

Anledning till att jag valt det behavioristiska perspektivet är för att begreppen är 

tacksamma för applicering på skolmiljön. Jag har inte för avsikt att skapa ett tillvägagångssätt 

för beteendemodifiering i klassrummet. Inte heller har jag för avsikt att reducera relationer i 

klassrummet till kontrollerbara beteenden. Istället vill jag utnyttja den väl 

forskningsförankrade begreppsapparaten för att analysera nyexaminerade lärares åsikter, 

funderingar och uppfattningar om sanktioner i klassrummet. 

En alternativ teoretisk utgångspunkt skulle kunna vara att utgå från ett 

utbildningssociologiskt perspektiv och analysera lärares syn på relationsarbete i skolan. Ett 

sådant perspektiv kan sätta ljus på detaljerna i relationsarbetet och måla fram dess viktigaste 

beståndsdelar. 

 

Avgränsningar 

 

I studien avgränsas resultat och analys till respondenternas föreställningar om beteenden och 

sanktionering. Intervjuerna inbegriper inte vilken relation respondenterna har till skollagen 

och huruvida det finns en normativ aspekt av relationen mellan skolan och skollagen. 

Exempelvis om skolan bryter mot skollagen är det ingenting som den här studien tar ställning 

till. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka vilka sanktioner som nyexaminerade lärare använder och 

på vilka grunder de gör så. Mina frågeställningar är: 

 

Vilka beteenden hos eleverna är, enligt nyexaminerade lärare, grund för att använda 

sanktionsmedel? 

 

Vilka sanktioner lyfts fram av nyexaminerade lärare och vilka villkor ligger till grund för 

detta? 

 

Vad påverkar nyexaminerade lärare i deras sanktionsutövning? 

 

Metod 
 

För att besvara frågeställningarna har jag för den här studien valt att använda mig av 

intervjuer. Det är kvalitativa intervjuer som används. För att motivera valet av metod 

använder jag följande citat: ”Ett överordnat mål för kvalitativ forskning är att nå insikt om 

fenomen som rör personer och situationer i dessa personers sociala verklighet” (Dalen, 2007, 

s. 11). En studie som besvarar mina frågeställningar kräver en kvalitativ metod, då den avser 

att ringa in åsikter och föreställningar hos en person snarare än hur denne agerar i 

klassrummet. I det sistnämnda fallet skulle observation vara att föredra. 

Samtliga intervjuer genomförs med enbart en respondent i rummet. Miljön är isolerad och 

bortkopplad från störningar, exempelvis andra personer, musik, kaffebryggare och tv-

apparater. Varje intervju tog mellan 30 och 45 minuter att genomföra och de är sju till antalet. 

Anledningen till varför intervjuerna inte är längre beror på att det är tidsslukande arbete att gå 

igenom och tolka all data. Detta kan förklaras med att tidsbrist är gällande för många 

examensuppsatser. Att önska vore fler intervjuer och mer tid för tolkning av data.  
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Den kvalitativa intervjun 

 

Ett särdrag för den kvalitativa intervjun är att frågorna som ställs inte är fasta och styrda i sina 

svar. Till skillnad från den strukturerade intervjun, som bygger på fasta frågor ställda till 

många personer, är den kvalitativa intervjun friare och saknar fasta svarsalternativ. I den 

strukturerade intervjun finns stundom fasta svarsalternativ, vilket kan kopplas till 

enkätmetoden (Johansson & Svedner, 2001, s. 24). Att genomföra en kvalitativt påminner 

mycket om ett samtal, vilket också ger fördelar i fråga om att ställa följdfrågor anpassade för 

situationen och på så vis kunna gå djupare i intervjun. 

Kvalitativ intervjumetod kommer inte utan brister. Två fallgropar för en intervju, vilka är 

lätta att falla ner i, är att respondenten inte talar sanning samt att den som intervjuar påverkar 

respondenten med sina egna åsikter (Johansson & Svedner, 2001, s. 26). Båda problemen 

gäller alla intervjuer, men tar sig tydliga uttryck i den kvalitativa intervjun. Förvisso är det 

enklare att tolka om respondenten ljuger eller inte vid ett längre samtal, men det blir också 

svårare att som intervjuare distansera sig från samtalet och inte påverkar respondentens svar. 

Det går att dela in den kvalitativa intervjun i olika kategorier. Inför denna undersökning 

utgick jag från följande kategorier i val av metod; intervju med frågeformulär, ostrukturerad 

intervju, samtalsintervju samt gruppintervju. Utifrån vad studien avser att belysa passar den 

ostrukturerade intervjun bäst i detta sammanhang. Den utgår från en intervjuguide och 

innebär att respondenten får mycket talutrymme. Dessutom är den tacksam att anpassa efter 

frågeställningarna och syftet med uppsatsen. En bärande fördel med den ostrukturerade 

intervjun är intervjuguiden, vilken fungerar likt ett ramverk för intervjun och därav kan 

anpassas och förfinas (2009, ss. 84-85). 

 

Urval av respondenter 

 

Vid urvalet av respondenter till intervjuerna har jag utgått från tre råd; att välja personer jag 

inte känner för väl, att intervjua ett relevant antal samt att respondenterna inte ska vara erfarna 

experter (Esaiasson, Oscarsson, Gilljam och Wängerud, 2007, s. 292). För denna studie utgick 

jag från en bekant person som är nyexaminerad lärare i skolverksamheten för att nå ut till 



13 

andra nyexaminerade lärare i liknande situation. Det handlar dessutom om att få in tillräckligt 

med data för att studien ska få substans. Detta medför att en medvetenhet måste finnas vad 

gäller balans mellan för många och för få intervjuer. Antalet intervjuer i studien speglar en 

datamättnad, då flera av respondenterna ger liknande svar och repeterar varandra. Förvisso 

kan en studie som denna knappast få för mycket data, men med datamättnad menas tillfället 

då datamängden framstår som tillräcklig för analys (Esaiasson et al, 2007, ibid). I denna 

studie går gränser för nyexaminerad lärare vid att ha arbetat minst en månad till högst två år. 

Anledningen till detta är att jag vill nå föreställningar och tankar som är så nära utbildningen 

som möjligt. I studien har samtliga respondenter benämnt som hen. Detta för att anonymisera 

studiens deltagare i så hög grad som möjligt. 

 

Mätning av data 

 

Intervjuerna spelas in via mikrofon och dator. De sparas direkt på datorn utan att spridas 

vidare ifrån den. Det finns en risk att inspelning med mikrofon stör respondenten under 

intervjun, men detta kan åtgärdas genom att inleda samtalet med frågor som syftar till att 

minska nervositeten. En fördel med denna typ av insamlingsmetod är att intervjun kan förlöpa 

obehindrat av tekniken och allt som sägs fångas upp, vilket leder till ett detaljerat material. 

 

Analysmetod 

 

Flera möjliga metoder finns för analys av data i den här studien. Att lägga an ett 

fenomenologiskt perspektiv skulle innebära att det inspelade materialet skulle vara grund för 

att sätta sig in i lärarens subjektiva upplevelse. Fenomenologin har för avsikt att närma sig ett 

fenomen, exempelvis sanktionering i klassrummet, ur ett subjektivt upplevelseperspektiv. 

Ett alternativt tillvägagångssätt är att göra en hermeneutisk analys. Då handlar det om att 

förstå och tolka det inspelade materialet. Hermeneutik kallas ”läran om tolkning” och har för 

avsikt att nå djupare i materialet genom att sätta budskapet i ett sammanhang. Utifrån detta 

växlas materialet mellan att tolkas utifrån helhet och sammanhang till enskilt. Detta brukar 

benämnas den hermeneutiska cirkeln (Dalen, 2007, s. 14). 

Materialet i den här studien ska analyseras med en metod som heter grundad teori. 

Metoden bygger på att respondenternas åsikter och funderingar utgör fundamentet för 

analysmetoden. I praktiken innebär detta att intervjuerna jämförs med varandra istället för att 
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tolkas enligt exempelvis den hermeneutiska cirkeln, eller mer djuplodande genom 

fenomenologisk metod. Av yttersta vikt för grundad teori är avkodningsprocessen. En stor del 

av grundad teori bygger på att avkoda inspelad data och definiera sådant som är jämförbart 

inom materialet (Dalen, 2007, ss. 49-50). Exempelvis kanske en respondent påstår att 

sanktioner är effektivt och en annan respondent anser att sanktioner är ineffektivt. Det gäller 

att hitta sådana skillnader och jämföra dem. 

Grundad teori är en analysmetod med förankrad i induktion, vilket innebär att slutsatser 

dras utifrån empiriska erfarenheter. I detta fall utgår slutsatserna från respondenternas utsagor. 

Till detta läggs på en behavioristisk teoretisk ram, som i sin tur utgör begreppsapparaten för 

analysen. 

Två metodologiska begrepp är intressanta för den här studien; experience near och 

experience distant. 

Experience near avser de konkreta situationerna respondenterna beskriver, utan att tolka 

och analysera. Här förekommer inte forskarens tolkning. Experience distant är då 

respondentens tolkningar och analyser av en situation tas med i bearbetningen. Forskarens 

egna tolkningar och analyser kan också inkluderas i experience distant (Dalen, 2007, s. 70). I 

studien förekommer båda typerna, men främst den sistnämda. 

 

Etiska överväganden 

 

Vid tillfällen då forskning bedrivs, bör envar vara väl medveten om de etiska dimensionerna 

av studiens tillvägagångssätt. Den här studien följer anvisningar från Vetenskapsrådet. I 

korthet innebär detta att respondenterna var väl medvetna om den här studiens syfte. 

Dessutom avgjorde respondenterna själv huruvida de ville delta eller inte. Uppgifter om 

respondenterna som framkom under intervjuerna spreds inte vidare utanför studiens ramar 

och att uppgifterna enbart får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Teoretiskt urval 

 

Urvalet av respondenter har utgått från tillgänglighet och relevans utifrån studiens syfte. Jag 

har i studien för avsikt att intervjua nyexaminerade lärare. Det visade sig att då jag pratade 

med mer yrkeserfararna lärare var de inte villiga att ställa upp för intervju. Istället var det 

nyexaminerade lärare som visade intresse och vilja att delta i studien. Därav har jag utgått 
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från tillgänglighet i mitt urval, och nyexaminerade lärare var mest tillgängliga. Utifrån syftet 

med studien är det relevant att respondenterna kommit i kontakt med disciplinära situationer 

och dessutom reflekterat över dem. För nyexaminerade lärare finns det en chans att det 

uppstår en kontrast mellan lärarutbildning och yrkesutövning, vilket jag ser som en fördel för 

reflektion. Detta kan vara till gagn för att belysa olika dimensioner av sanktioneringsutövning. 

Intervjuerna har genomförts i respondenternas hem. Detta är ett medvetet val från min sida, 

för att respondenten ska känna trygghet och inte uppleva obehag i intervjusituationen. 

En respondent arbetar i förskolan, en annan i förskoleklass. De två är unika i materialet och 

kallas i studien för förskollärare och förskoleklasslärare. I studien förekommer även en 

idrottslärare som undervisar i årskurs fem, sex och ett samt en förskoleklass. Tacksamt är att 

en av lärarna är resurslärare i tre klasser på låg- och mellanstadiet samt arbetar på fritids. Det 

gör att ett specialpedagogiskt perspektiv finns med i datamaterialet. Bland intervjuerna finns 

en lärare som arbetar med ett ämne i hela låg- och mellanstadiet, förutom i årskurs ett. En av 

lärarna är mentorslärare för en klass i årskurs sex och undervisar i samma klass. Gymnasiet 

representeras i studien av en lärare. 

Grundskolans senare år finns inte representerad i material och det är en tom lucka i 

studien. Detta beror på att ingen sådan nyexaminerad lärare hade tid att delta i 

undersökningen. Det finns en tyngd på låg- och mellanstadiet bland respondenternas 

lärartjänster, vilket riskerar att göra analysen för avgränsad till yngre elever snarare än de 

äldre eleverna. Med mer tid och ett alternativt tillvägagångssätt hade detta kunnat lösas. Ett 

möjligt alternativ hade varit att utnyttja snöbollseffekten, det vill säga att hitta nya 

respondenter genom att utgå från tidigare respondenters kontaktnät. 

Samtliga respondenter är avkönade, vilket innebär att de benämns som hen, inte han eller 

hon. Detta beror på att studien inte har för avsikt att utgå från någon dimension av kön i 

analysen. 

 

Reflektion över metod 

 

Datainsamlingen var primärt avsedd att ske genom intervju där enbart jag och respondenten 

satt i samma rum. I praktiken blev det att en intervju ägde rum över telefon och en annan i ett 

hem där en elev fanns med i bilden. Det ställer större krav på intervjuaren vid en 

telefonintervju, då det inte finns någon motpart att spegla reaktioner i. Problematiken med att 
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ställa rätt följdfrågor för att uppnå en viss reaktion hos respondenten blev påtagligt större vid 

det tillfället. Istället blev telefonintervjun längre och mera frågestyrd. 

Vid en ostrukturerad intervju närmar sig situationen det vanliga samtalet, och den hårfina 

gränsen mellan dem är svår att balansera på. Det finns en konflikt i mina intervjusituationer 

då respondenten behöver känna sig avslappnad och trygg, men å andra sidan inte så trygg och 

avslappnad av respondenten inte håller sig till ämnet. Intervjuerna i den här studien var inte 

avsedda att vara samtal med två lika aktiva parter; intervjuare och respondent. Meningen var 

att respondenten skulle prata så mycket som möjligt och att intervjuaren ställer frågor som 

öppnar upp för relevanta svar på det som ska studeras. Det visade sig vara en stor fördel att 

befinna sig i samma rum vid intervju i bemärkelsen att få respondenten att prata. En viktig del 

av kommunikationen mellan två människor sitter i kroppsspråket, vilket elimineras vid 

telefonintervjuer. 

Vid ostrukturerade intervjuer finns emellertid en risk att respondenter inte talar sanning. 

Detta leder till att respondenten själv kan utgöra en felkälla i studien. En ytterligare del är 

bortfallet, vilket innebär alla de lärare som inte deltog i studien. Den primära anledningen till 

varför nyexaminerade lärare utgör respondenter i studien är att mer yrkeserfarna lärare valde 

att inte delta. 

 

Resultat  
 

Anledningen till varför redovisning av data och analys inte slås samman är att analysmetoden, 

grundad teori, bygger på att analysen görs direkt i rådata. Det kan bli rörigt att få en tydlighet 

i materialet om resultat och analys redovisas samtidigt. Således kommer avsnittet att delas 

upp i rubriker utifrån sådant som visat sig vara kärnfullt och betydande i intervjuerna. 

Intervjuerna bearbetas i sammanfattad form. Anledningen till varför de inte förekommer i 

sin helhet är för att studiens fokus inte ligger i hur respondenterna svarar på frågorna, utan i 

vad de menar. Det finns ingen mening med att presentera hela intervjuer då budskapen kan 

tydliggöras genom sammanfattningar. 

Resultaten är presenterade i fyra teman. De inleds av oacceptabla beteenden i klassrummet 

för att följas upp av de vanligaste sanktionerna. Det tredje temat är kollegornas inverkan på 

sanktionering. Sist undersöks frågan hur föräldrar påverkar lärarens tillvägagångssätt. 
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Oacceptabla beteenden i klassrummet 

 

En bärande faktor för att diskutera sanktioner är att ringa in vilka beteenden som inte är 

acceptabla, där eleverna bryter mot regler och får en konsekvens. 

Gemensamt för samtliga respondenter var att de listade snack som ett icke acceptabelt 

beteende. Den mest frekventa anledningen var att det stör läraren i sin undervisning. Att 

avbryta andra elever var också ett frekvent icke-acceptabelt beteende, främst bland de yngre 

eleverna. Idrottsläraren ansåg att ribban för prat var hög i idrottssalen i och med att 

verksamheten kräver att eleverna pratar med varandra på ett annat sätt än i ett klassrum. 

Gymnasieläraren ansåg att all form av kränkande behandling, fysisk och verbal, var 

oacceptabel och enbart hen av samtliga respondenter använde sig av uttrycket kränkning i 

sammanhanget. Hen påpekade dessutom att störande moment behöver vara kontinuerliga för 

att bli oacceptabla. De lärare som arbetar med yngre elever sade att det är oacceptabelt att 

kalla någon för fula saker, vilket också är ett kränkande beteende. Förskoleklassläraren 

förtydligade sig med att förklara att det inte är okej att skratta åt andra elever och på så vis 

göra narr av andra. 

Förskolläraren, idrottsläraren och resursläraren ansåg samtliga att det inte är okej att slå 

andra elever. Övriga respondenter lyfte inte slagsmål över huvud taget. Resursläraren 

påpekade även att brottning inte är acceptabelt, såvida eleverna inte ska brottas på 

idrottslektionerna. Brottning och slagsmål är i detta fall nära varandra i betydelse. 

Majoriteten av respondenterna var tydliga med att vad som är acceptabelt och inte oftast 

varierar beroende på situationen. Vid grupparbeten får eleverna prata, men när läraren går 

igenom någonting får eleverna inte prata. Förskolläraren menade att hens elever var väldigt 

utåtriktade och därför blev toleransen för störande beteenden högre, vilket kan kopplas till 

idrottslärarens situation i idrottssalen, där eleverna ofta förväntas röra på sig och prestera 

fysiskt. 

 

De vanligaste sanktionerna 

 

Förskolläraren utövar sanktioner i form av små kontrakt där eleven och hen kommer överens 

om vilka regler som gäller. Exempelvis kan förskolläraren och eleven kommer överens att 

eleven ska plocka upp sina leksaker för att sen få gå ut i korridoren och leka med kuddarna. 
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Om eleven inte uppfyller sin del av kontraktet blir det ingen belöning, vilket förskolläraren 

ser som en sanktion då eleven uppvisar ett dåligt beteende. I hens elevgrupp fungerar inte 

andra sanktioner särskilt bra. Eleverna har speciella behov och främst i form av förebilder för 

handlande. Detta gör att toleransen för dåligt beteende är hög och att det snarare handlar om 

att uppmuntra rätt beteende snarare än att bestraffa fel beteende. 

I förskoleklassen förekommer oftast tillsägelser direkt i klassrummet, framför andra elever. 

Enligt förskoleklassläraren leder detta oftast till en beteendeförändring, vilket hen gissar beror 

på att eleverna skäms. En gång har det hänt att en elev fått gå och sätta sig i en lärarkollegas 

klassrum som sanktion för ett dåligt beteende. Den mest kontextspecifika sanktionen 

förskoleklassläraren utnyttjar är då eleverna inte klär av sig ytterkläderna inför lektionerna. 

Då får de klä av och på sig med läraren i klassrummet före och efter rasten. Hen säger även att 

man måste tänka på vilken elev man bestraffar. Vissa elever gråter väldigt lätt och andra blir 

knappt berörda. Detta är speciellt viktigt när hen måste säga till ordentligt, med skarp ton, vid 

ett grövre regelbrott, exempelvis förstörelse av egendom. 

För läraren som arbetar från årskurs ett till årskurs sex finns det tydliga regler på skolan, 

men ingen styrning för gemensam sanktionering. Hen använder sig vanligtvis av sanktionen 

att eleven fråntas rätten att sitta med kamrater och arbeta, vilket hens elever oftast sätter högt 

värde på. När en elev får bestraffningen att arbeta enskilt blir denne alltid placerad så att 

läraren ser eleven hela tiden. En annan sanktion, vilken oftast fungerar som ett hot, är att 

läraren ringer hem till elevens föräldrar. Enligt hen får detta följden att eleverna blir 

skötsamma i en högre grad än annars. 

Idrottsläraren arbetar på en skola där man diskuterar sanktioner utifrån plan A, plan B och 

plan C. Plan A innebär att läraren skriker på eleverna, plan B att läraren kommer underfund 

med grundorsaken till problemet och plan C är då läraren ignorerar beteendet. Enligt 

idrottsläraren är plan A det vanligaste i hens klassrum. På skolan finns även regler som säger 

att eleverna åker ut ifrån klassrummet om de ställer till med för mycket besvär, men hen 

väljer att inte följa den eftersom att det inte blir en sanktion för eleven. Istället förstörs 

relationen mellan lärare och elev, vilket försvårar undervisningen mer än utkastning ger lugn i 

klassrummet. Den sanktion som har störst verkningsgrad är att ringa till föräldrarna. 

Idrottsläraren lyfter att relationsarbetet i skolan är viktigt för att genomföra sanktioner som 

leder eleven till förbättring. 

Läraren som är mentor för en klass i årskurs sex jobbar på en skola där det finns ett system 

för sanktionering i klassrummet. Eleven får tre varningar i klassrummet. Om det inte hjälper 

ringer läraren till en resurspedagog som tar med eleven till reflection room, en plats där 
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eleven får fylla i ett papper över varför eleven inte gjort som läraren sagt. På pappret ska 

eleven även beskriva ett alternativ till det dåliga beteendet. Slutligen ska eleven återvända till 

klassrummet och be läraren som ursäkt. Om eleven kommer till reflection room tre gånger 

dras föräldrarna in och efter tre gånger med föräldrarna blir det samtal med rektorn. 

Mentorsläraren påpekar dock att hen aldrig haft en elev som gått till reflection room mer än 

en gång. De här reglerna skriver elever och föräldrar under när eleverna börjar på skolan. 

Mentorsläraren upplever att hennes undervisning blir bättre tack vare ett så tydligt system för 

sanktionering där flera vuxna är inblandade. Hen anser att det är bra att en pedagog tar emot 

den elev som ska till reflection room och att hela policyn gör att hen kan fokusera mer på sin 

undervisning än att fundera på vad som händer vid sanktionering. 

Resursläraren jobbar oftast med en elev, där undervisningen delas upp i mindre kluster och 

bra beteende belönas snarare än att dåligt beteende bestraffas. Oftast belönas eleven med 

pingis, i och med att eleven tycker om att utöva den sporten. Tidigare var belöningen att spela 

mobiltelefonspel på resurslärarens telefon. Sanktionering i den här kontexten är att då eleven 

inte sköter sig uteblir belöningen. På skolan finns även kvarsittning som sanktion när eleverna 

inte har tillräcklig närvaro på lektionerna. Resursläraren är osäker på huruvida kvarsittning 

verkligen är en sanktion, då det handlar om att avverka tid i skolan snarare än bestraffa ett 

beteende. 

Läraren på gymnasiet tycker att sanktionering i klassrummet är svårt om man inte har full 

koll på skolans egna regler och vad skollagen säger. Hen anser att det är lätt att förhålla sig till 

konkreta regler, exempelvis att eleverna inte får ha kepsar och mössor på sig samt tuggummi i 

munnen under lektionstid. Hen har inte stött på några problem som inte gått att lösa direkt 

med eleven. Gymnasieläraren tycker att bestraffningen utkastning är diffus i det avseende att 

skolan ska bidra med en miljö som gagnar alla, vilket den inte gör om läraren visar ut en elev. 

Gymnasieläraren påpekar att det finns en konsekvensproblematik vad gäller inlämningar av 

uppgifter. Hen anser att deadlines är till för lärarens välbefinnande och att det inte finns något 

stöd för detta i skollagen. Hen tycker betydligt bättre om att arbeta genom uppmuntring och 

positiva budskap till sina elever än att bestraffa dem. 

 

Kollegornas inverkan på sanktionering 

 

Förskolläraren anser att det finns en turbulens i hens arbetslag. Det beror på att de saknar en 

tydlig styrning för hur de ska handskas med olika typer av problematiska situationer. I 
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elevgrupper händer, enligt hen, väldigt mycket och styrning för eleverna såväl som 

förskollärarna vore bra. Problemet ligger i att förskolläraren och hens kollegor inte ofta är 

överens om det bästa tillvägagångssättet när problem uppstår, och det skapar irritation mellan 

kollegorna. Konsekvensen av detta blir att kollegorna hanterar problem med eleverna på olika 

sätt. 

Vad gäller förskoleklassen anser förskoleläraren att kollegorna håller för hårt fast vid 

regler om vad eleverna inte får göra. Hen upplever det blir för mycket stopp för eleverna i 

undervisningen där reglerna sätter fler gränser än ger tydlighet i vad de får och inte. 

Förskoleklassläraren anser sig bli påverkad av kollegorna då hen får vika sig för att det är 

viktigt att driva en gemensam linje mot eleverna. Ett exempel är då eleverna inte vill ha 

överdragsbyxor på sig och en kollega säger att eleven måste ha dem på sig. Då är det viktigt 

att inte säga någonting annat till eleven och välja att vara samspelad med kollegorna. 

Konsekvensen av att inte driva en linje har hen varit med om, och det är att eleverna går till 

olika vuxna i klassrummet för att få det svar eleven vill ha. En ytterligare aspekt av 

kollegornas inverkan vid sanktionering handlar om synen på regler. Vissa kollegor instämmer 

mer i reglerna än vad förskoleläraren själv gör. Ibland är det bra att diskutera med kollegor 

som inte delar syn på regler och sanktionering, för att undvika att bli insnöad och trångsynt. 

Läraren som rör sig över låg- och mellanstadiet observerar en kollega några gånger i 

månaden. Hen anser att undervisningen i hens klassrum har präglats av kollegans 

tillvägagångssätt vad gäller disciplin i klassrummet. Kollegan har dessutom får den här 

läraren att driva en gemensam linje med sina kollegor när det kommer till regler i 

klassrummet. Skolan har en tydlig regel med att mössor inte ska vara på under lektionen, 

vilket hen anser är lätt att följa. 

I studien förekommer en idrottslärare. Hen upplever en problematik vad gäller kollegornas 

inverkan på disciplinära frågor, då hen är isolerad från andra lärare på skolan. Detta beror 

bland annat på att idrottssalen inte är nära de andra klassrummen och övriga byggnader. 

Dessutom har inte idrottsläraren tid att gå och prata med kollegorna då det är mycket 

schemalagd undervisning. Mestadels är det via andrahandskällor hen får höra hur kollegorna 

hanterar regler och sanktioner i klassrummet. Det är anledningen till varför idrottsläraren tagit 

saken i egna händer och inte rådfrågar kollegorna i sanktionsfrågor. 

Mentorsläraren befinner sig i en situation där sanktionering följer en tydlig, gemensam 

linje och det gör att hen anser att kollegorna inte påverkar sanktioneringsfrågor över huvud 

taget. Mentorsläraren anser att skolan vill att alla lärare gör på samma sätt, och att de också 
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gör så tack vare policyn för sanktioner. Det ska förtydligas att mentorsläraren med policyn 

menar tillvägagångssättet med reflection room, vilken förekom under förra rubriken. 

Ett ytterligare exempel på en gemensam linje är då resursläraren arbetar på fritids. 

Tillsammans med kollegorna lägger hen undan spadar som eleverna inte plockat in efter att de 

använt dem. Spadarna läggs i en låda så att eleverna inte kommer åt dem. Hen påpekar att 

sanktionen är verklighetsförankrad, då spadarna lika gärna kunnat bli stulna, vilket också är 

poängen med sanktionen. Om eleverna inte plockar in spadarna efter sig försvinner de. 

Resurslärare säger även att kollegor värderar olika regler olika mycket. Själv bryr sig inte hen 

om huruvida mössan är på eller inte, medan annan personal på skolan har nolltolerans i 

frågan. Resursläraren uttrycker sig som att man måste välja sina strider. Med detta menar hen 

att det inte är värt att bråka med sin elev över en regel som egentligen inte har något vidare 

syfte än att eleven ska foga sig. 

Gymnasieläraren anser sig vara påverkad av sina kollegor i ämnesfrågor. Hen samtalar 

med kollegor främst när det kommer till lektionsupplägg och ämnesrelaterade frågor, snarare 

än disciplinära frågor. 

 

Påverkan från föräldrar vid sanktionering 

 

Förskolläraren träffar föräldrar mest när de lämnar och hämtar sina elever. Då pratar hen 

oftast inte om sanktionering, såvida inget allvarligt har hänt. Många föräldrar finner det bra att 

förskollärarna agerar annorlunda, men då ska det noteras att föräldrarna inte har kunskaperna 

som krävs för att hantera eleverna. På denna förskola finns elever med olika problem, vilket 

medför stora krav på att förskollärarna måste vara kunniga inom specialpedagogik, någonting 

många föräldrar inte är. 

Läraren i förskoleklassen arbetar enligt en metod där hen hanterar elevbeteende först efter 

att ha pratat med elevens föräldrar. Förskoleläraren menar att hen upprättar en plan med 

föräldrarna för att ändra ett elevbeteende. Detta förutsätter en kontinuerlig kontakt med 

föräldrar, vilket hen också ser till att hålla. 

Den lärare som arbetar över låg- och mellanstadiet påpekade att det är viktigt att inte vika 

ner sig, med vilket hen menar att läraren behöver ha tilltro till sig själv i undervisningen. Hen 

sa också att föräldrar inte alltid känner till det de har åsikter om, exempelvis frågor om 

undervisningsinnehåll. Vid ett tillfälle reagerade en förälder på att hen ansåg att eleverna inte 

behövde lära sig periodiska systemet förrän i senare skolår, för det hade elevens äldre syskon 
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inte behövt. I detta fall hade lärarna stöd i läroplanen medan föräldern enbart kastade fram sin 

åsikt. Vid ett sådant tillfälle är det viktigt att tro på sig själv i egenskap av kunnig lärare, 

enligt respondenten. 

Idrottsläraren är inte klasslärare och har enbart kontakt med föräldrar när det finns 

särskilda behov för det. Det har förekommit att en förälder kontaktade idrottsläraren efter att 

hen visat ut en elev ur idrottssalen. På så vis finns en inverkan från elevernas föräldrar, då 

idrottsläraren inte längre använder utvisning från idrottssalen som sanktionsmedel. 

Mentorsläraren uppfattar att föräldrar ställer sig positiva till att det finns en tydlig plan för 

sanktionering. Hen tror att föräldrarna vill att eleverna främst ska känna trygghet, och det är 

vad konsekvenskedjan på skolan ger. Att det finns en policy leder till att mentorsläraren inte 

anser att föräldrarna påverkar hen särskilt mycket, men hen har kontakt med föräldrarna via 

telefon varannan vecka. 

Likt förskolläraren har resursläraren mycket kontakt med elevernas föräldrar. Främst sker 

detta när eleverna hämtas på fritids. Hen har tillsammans med sina kollegor på fritids en 

princip när det gäller föräldrakontakt; att eleverna inte ska behöva återuppleva skäll och 

tillsägelser i hemmet, såvida det inte är allvarliga saker, exempelvis förstörelse. Resursläraren 

säger även att om man vet att föräldrarna till en elev är stränga tar man i lite mindre. Vid det 

motsatta förhållandet tar man i lite mer, menar hen. 

Gymnasieläraren har inte haft någon kontakt med föräldrar över huvud taget. Dock har hen 

varit med om att erfarna, skickliga lärare får ta mycket kritik från föräldrar. Detta är 

någonting som gymnasieläraren bävar inför; att ta negativ kritik från föräldrar. 

Analys 
 

Analysen av resultaten genomförs med grundad teori, en teori jag går igenom under 

metodavsnittet tidigare i uppsatsen. I korthet innebär grundad teori att jag jämför intervjuerna 

med varandra utifrån en specifik teoretisk ram. Den här studien utgår från en behavioristisk 

ram, främst vad gäller begrepp. 

 

Oacceptabla beteenden och sanktioner 

 

Det finns tydliga likheter mellan de lärare som undervisar yngre elever, vad gäller oacceptabla 

beteenden. Att inte respektera när läraren pratar är den mest frekventa av de olika beteenden 
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som listades. Gymnasieläraren och idrottslärare lyfte inte dock inte detta beteende över huvud 

taget. En möjlig anledning till det är att gymnasielärarens elever är avsevärt äldre än hos 

lärarna för de yngre eleverna. Vad gäller idrottsläraren finns en koppling till ämnet, som i 

många fall innebär hög ljudnivå och hög nivå av fysisk aktivitet. Undervisningssituationen är 

möjligen mindre lämpad för att inte tolerera störande moment i idrottshallen än vid vanlig 

klassrumsundervisning. 

Lärarna för yngre åldrar kan behöva vara konkreta i den disciplinära dimensionen av 

ledarskap. Att kräva tystnad, fokus på en specifik uppgift eller att eleverna ska lyssna på 

varandra är alla tre möjliga konkretioner av uppfostran. Vi ser även att lärarna i förskolan och 

förskoleklass arbetar med att vara konkreta i vad som är acceptabelt och inte. 

Gymnasieläraren visar sig vara den av respondenterna som konkretiserar minst, vilket 

möjligtvis kan ha sin anledning i att gymnasieeleverna i detta fall inte är i samma behov av 

konkretion som de yngre eleverna.  

Intressant i studien är att lärarna för låg- och mellanstadiet har ett jag-fokus när det 

kommer till beteenden som anses oacceptabla. Både mentorsläraren och läraren för låg- och 

mellanstadiet utgår främst från att de själva blir störda. Ingen av dem nämner kontinuitet, 

vilket gymnasieläraren påpekar som grundläggande för att göra någonting åt saken.  Vad detta 

beror på kan återigen ligga i fostranuppdraget, vilket rimligen förändras med elevernas ålder. 

En sjuårig elev och en sextonårig elev har olika mognadsgrad och det kan vara en anledning 

till varför gymnasieläraren i denna fråga utmärker sig bland respondenterna. 

Beteenden som anses oacceptabla anses så främst på grund av inverkan på omgivningen. 

Det finns en social aspekt av bedömningen. Att störa andra elever, att ta ordet från en annan 

elev eller att störa läraren genom att inte fokusera på hen är samtliga oacceptabla för att de 

påverkar andra individer negativt. Respondenterna i den här studien bygger sina åsikter på ett 

kollektivt tänkande. Gruppen går före individen och kollektivet är fundamentet för vad som är 

och inte är acceptabelt. 

De mest frekvent förekommande sanktionerna i studien är tillsägelser eller att ringa till 

elevens föräldrar. Frågan är om en tillsägelse anses vara en sanktion. Avgörande i den frågan 

är huruvida sanktionen fungerar. Om eleven ändrar sitt beteende är den en sanktion, annars 

inte. Att intentionen är att förändra beteenden spelar ingen roll. Det är funktionen som avgöra 

huruvida det är en sanktion eller inte. En klar sanktion i studien är då förskoleläraren är med 

när eleven tar på sig ytterkläderna som konsekvens för att eleven inte har skött detta på rätt 

sätt. En sanktion med hög verkningsgrad är att kontakta elevens föräldrar, vilket bygger på 
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premissen att eleven bryr sig om vad föräldrarna tycker och att hemmet har en stark bäring för 

elevens beteende. 

Lärarna som arbetar på en skola där sanktionering inte är systematiskt ordnat på skolan 

upplever osäkerhet. Denna osäkerhet blir ett orosmoment för dem, vilket kan bero på att de 

ständigt måste omvärdera sanktioneringen utifrån den elev som är fokus för sanktionen. Att 

istället ha ett system för sanktionering, vilket är fallet för mentorsläraren, bidrar istället till en 

stabilitet för hen i undervisningen. Tydligast vad gäller osäkerhet i undervisningen finns hos 

läraren för låg- och mellanstadiet. Hen vet om att det finns regler på skolan, men ett system 

för sanktionering saknas. En följd av detta blir att läraren får utöva sanktioner enligt egen 

devis, vilket kan leda till en problematisk situation där eleverna märker att olika lärare har 

olika sanktioner för samma regler. 

Gymnasieläraren är den av respondenterna som har svårast att uttala sig om sanktionering i 

klassrummet. Från förskolan upp till och med mellanstadiet är sanktionerna ofta kopplade till 

indragna privilegium, exempelvis att få sitta med klasskamrater. Gymnasieelever är närmare 

läraren i ålder och har med stor sannolikhet högre mognadsgrad än de yngre eleverna, vilket 

möjligen påverkar sanktionerna. Gymnasieläraren kopplar sanktionering till att inte lämna in 

uppgifter i tid och att läraren måste vara inläst på skollagen. Varför hen tar upp det kan bero 

på att gymnasieleverna ifrågasätter läraren på ett annorlunda än när eleverna går i låg- eller 

mellanstadiet. 

Idrottsläraren kopplar samman sanktionsbegreppet med relationsarbete. Det finns en regel 

som säger att eleven kan få lämna klassrummet om så krävs, men idrottsläraren finner regeln 

mindre bra. Detta beror på att relationen med eleven blir skadad av sanktionen. På samma 

skola förekommer plan A, plan B och plan C, vilka inte representerar sanktioner. Istället står 

de för olika sätt att bemöta negativa beteende i klassrummet. Utifrån idrottslärarens svar är 

det rimligt att anta att hen vill utgå från plan B när det kommer till sanktionering. Plan B 

innebär att läraren förstår vilka grunder som ligger bakom beteendet snarare än att skrika till 

eller ignorera eleven. 

Förskoleklassläraren är den enda av respondenterna som uttryckligen säger att hen tar i 

beaktande om eleven har lätt eller svårt att ta kritik. Förskolläraren vidrör detta med sina 

kontraktsliknande överenskommelser hen gör med eleverna för att påverka dem. Det 

förekommer en individuell anpassning i ett preventivt stadium, det vill säga innan läraren 

agerar. Mentorsläraren representerar ett sanktionssystem, vilket står i motsatsförhållande till 

majoriteten av respondenternas situationer i studien. I det sanktionssystemet förekommer 

ingen individuell anpassning utifrån elevens inställning till kritik. 
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Ett vanligt tillvägagångssätt för studiens respondenter att hantera klassrummet är att säga 

till eleverna med varierande skarp ton. Jag vill kopplade detta till vad Skinner kallar aversiv 

styrning, det vill säga att kontrollen sker genom hot om att bli tillsagd, förminskad eller 

förödmjukad. Kanske är det för hårt att jämställa respondenternas tillvägagångssätt med så 

pass starka ord, men att påpeka sambandet mellan tillsägelse och skam är värt att göra. Det 

handlar om att förändra ett negativt beteende och få det att ändras. Syftet med en tillsägelse är 

i någon mån att eleven ska skämmas och sedan ändra sitt beteende. 

För att besvara frågan om vilka villkor som ligger till grund för valet av sanktion bör vi 

först lyfta anpassningen. När inget tydligt sanktionssystem förekommer tenderar lärarna i 

studien att väga in eleven i valet av sanktion. Detsamma gäller då läraren har en negativ 

ställning till sanktionssystemet, exempelvis idrottsläraren som inte vill kasta ut eleverna. Då 

det finns ett sanktionssystem som läraren har en positiv relation till har anpassning till eleven 

en mindre betydelse. 

Därutom förekommer också att flera av respondenterna utgår från sin egen förmåga att 

kontrollera när det kommer till sanktionsutövning. Låg- och mellanstadieläraren sanktionerar 

genom att placera elever så att hen kan observera dem. Resursläraren tar själv bort ett 

privilegium för eleven och förskoleklassläraren bevakar när ytterkläderna ska tas på och av. 

Gemensamt för dessa lärare är att de vid sanktionering utgår från det de är förtrogna med. Att 

observera att en elev sköter sig är inte problematiskt för låg- och mellanstadieläraren, vilket 

också kan leda till att hen använder sig av den sanktionen mer frekvent än vad hen använder 

andra sanktioner. Samma princip gäller de övriga två. Det handlar om att lärarna måste känna 

en tillit till sin egen förmåga att kontrollera situationen för att sanktionen ska vara brukbar 

från lärarens sida. Dock ska det påminnas om att lärarna i studien enbart kan tala för sig själva 

och att den här analysen inte har för avsikt att generalisera, utan enbart belysa och diskutera. 

Således är det primärt två villkor som framkommer tydligast i studien. Först är det lärarens 

inställning till skolans system för sanktionering. Det andra villkoret är lärarens tillit till sin 

egen förmåga att kontrollera sanktionen.  
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Kollegor och föräldrar 

 

Både kollegor och föräldrar är närvarande i skolverksamheten. Dessutom är de centrala i 

elevernas läroprocess. Att som lärare ha kontakt med elevens föräldrar och sina egna kollegor 

framstår i studien som fundamentalt. 

Kollegor påverkar valet av sanktioner för majoriteten av de lärare som är med i studien. 

Ständigt förhåller de sig till hur kollegorna gör, eller ibland hur de tror att kollegorna går 

tillväga. Vi ser problematiken i detta hos förskolläraren, som inte är säker på hur kollegorna 

gör när eleverna beter sig fel och därav blir osäker på hur hen ska själv ska göra i liknande 

situationer. Problematiken finns även i idrottslärarens situation, då kommunikationen med 

kollegorna är hindrad av tidsbrist och för långa avstånd mellan idrottssal och klassrum. 

Inverkan från kollegor vid sanktionsfrågor verkar dock inte vara lika påtagliga när skolan 

har ett sanktionssystem, exempelvis i mentorslärarens situation. Respondenternas utsagor 

pekar på att det är önskvärt att driva en gemensam linje gentemot eleverna. I klartext betyder 

det att inte ha olika regler och sanktioner kollegor emellan. Exempelvis påpekar 

förskoleklassläraren att det är viktigare att följa en gemensam linje än att få sin egen vilja 

igenom. Det kan få konsekvensen att eleverna lyssnar till en annan vuxen för att få en 

alternativ reaktion på sitt negativa beteende. 

Således går det att utifrån studiens resultat prata om att lärare ska vara konsekventa i 

förhållande till varandra. Det är fördelaktigt att ha regler som samtliga lärare kan hålla och 

dessutom ha gemensamma sanktioner. Dock ska det noga poängteras att anpassning efter 

eleven också lyfts av respondenterna. Förskoleklassläraren är tydlig med att hen tänker på hur 

eleven är innan hen utövar en sanktion. En sådan anpassning är gissningsvis svår att hantera 

mellan kollegor i olika klassrum. 

Föräldrar är ett annat kapitel i det pedagogiska uppslagsverket. I studien har 

respondenterna olika erfarenheter av kontakt med hemmet, men liksom med kollegor är 

föräldrar någonting samtliga lärare förhåller sig till. Att föräldrar engagerar sig i sin elevs 

skolgång förvånar säkert inte många. Ibland bryr de sig nästan för mycket. I resultatet ser vi 

exempelvis att i låg- och mellanstadielärarens fall kan det vara bra att som lärare inte lyssna 

för mycket på föräldrarnas åsikter om undervisningen. 

En synlig skillnad är att elevernas ålder förefaller ha inverkan på föräldrakontakten. På 

förskolan möter förskolläraren föräldrarna dagligen medan gymnasieläraren inte haft någon 

föräldrakontakt alls. En möjlig anledning till detta kan vara att elevernas mognadsgrad 

påverkar lärarens arbete i avseendet att lägga mer och mer ansvar på eleven istället för 



27 

hemmet. Exempelvis behöver en elev på förskolan sina föräldrar i de flesta beslut och en 

gymnasieelev är generellt sett kapabel att ta egna beslut om sig själv. 

 

Vad påverkar sanktionsutövningen? 

 

Studien visar att respondenterna främst påverkas av fem faktorer när de utövar sanktioner i 

klassrummet; lärar-jaget, eleven, kollegorna, föräldrarna och skolan. 

Respondenterna påverkas av tilliten på den egna förmågan att hantera klassrummet, vilket 

också kan kopplas till yrkesidentiteten. De påverkas också av den aktuella eleven, dess 

personlighet och relationen till läraren. Detta varierar dock i grad beroende på huruvida 

skolan har en gemensam policy för sanktionering eller inte. Den tredje faktorn är kollegorna, 

vilka utgör en fast punkt som respondenterna förhåller sig till. Föräldrarna är den näst sista 

faktorn. De har en direkt inverkan på eleven och blir således bärande för läraren i strävan att 

skapa och bibehålla en relation till den aktuella eleven, vilket är den andra faktorn. Sist 

kommer skolans regler. Vi ser tydligt i studien att flera respondenter refererar till skolans 

gemensamma regler när de talar om sanktionering. Endast en av respondenterna arbetar på en 

skola med ett utpräglat och genomsyrande sanktionssystem, vilket också är till gagn för den 

lärarens undervisning. 

 

Diskussion 
 

Vid en jämförelse med tidigare forskning är det intressant att bejaka det som sades 

inledningsvis i uppsatsen. Där tar jag upp sex punkter som utgör ett fungerande CM. Av dessa 

sex punkter är det fyra jag väljer att relatera till i den här studien. 

 

1. Ordning i klassrummet är vad CM i grunden handlar om. CM är en process där 

lärarens primära uppgift är att upprätta och bibehålla ett fungerande klassrum och inte 

ett sätt att straffa elever. 

2. Varaktighet och styrka i de gemensamma handlingarna i klassrummet definierar 

ordning i klassrummet. Dessa kallas för samhandlingar. Struktur, ändamål, rutiner, 

procedurer och regler i samhandlingarna skapar ordning. 
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3. Ett samhandlingsprogram utformas med läraren som central aktör. Eleverna hjälper till 

genom samarbetsförmåga och energi på arbetet. 

4. Vägen till lyckad CM är att förstå händelserna i ett klassrum, att äga färdigheter i att 

vägleda och ha uppsikt över klassrumsarbetet. Att förstå innebär att läraren tolkar och 

analyserar situationer på ett adekvat sätt, samt har detta i åtanke vid vägledning och 

övervakning av arbetet. 

 

Det finns en koppling mellan respondenternas svar och ovanstående punkter. Resultaten 

pekar på att punkt fyra sammanfattar lärarnas tankar till en stor del. Exempelvis är det centralt 

för idrottsläraren att förstå varför eleverna gör som de gör, vilket i hens fall kallas plan B. 

Intressant är även att fundera på begreppet samhandlingar utifrån studien. Samhandlingar blir 

här de aktiviteter som klassen gör tillsammans med läraren. Det spelar ingen roll vilken 

aktivitet, utan istället är det av vikt att det finns ett ramverk av regler för alla gemensamma 

aktiviteter. Detta syns implicit när respondenterna förklarar att ett oacceptabelt beteende är att 

inte ge läraren uppmärksamhet, vilket är ett brott mot reglerna för samhandlingarna. Frågan 

jag vill ställa är vilka villkor som egentligen ligger bakom sådana regler? Är det lärarens 

känsla av otillräcklighet inför att lära eleverna någonting som är grund för regeln att eleverna 

ska fokusera på läraren? I CM är lärarens en viktig aktör och det är fokus på vad läraren ska 

klara av i sitt ledarskap. Inte bara ska en lärare kunna se vad som försiggår i klassrummet. 

Hen ska dessutom kunna tolka situationer och förstå dem, för att sedan ha detta i åtanke mer 

eller mindre konstant i undervisningen. En sådan uppgift kan för envar framstå som 

övermäktig. Att kontrollera en klass innehållande nästan trettio elever är inte en lätt uppgift 

och det är föga förvånande att lärarna i studien efterfrågar stabilitet vad gäller disciplinära 

frågor. 

I studien förekommer en lärare som arbetar med en tydlig policy för samhandlingar och 

konsekvenser när detta inte följs. Detta ger stabilitet som i sin tur hjälper verksamheten, men 

hjälper det främst läraren eller eleven? En annan lärare påpekar vikten av att anpassa sig efter 

eleven. Det verkar finnas en ambivalens mellan stabilitet och nödvändig anpassning. I korthet 

går det att förklara detta som att antingen anpassar sig verksamheten efter eleverna, eller så 

anpassar sig eleverna efter verksamheten. I detta avseende är CM ett intressant begrepp. 

Utifrån ovanstående punkter verkar eleverna vara kollegor till läraren. Går det att prata om 

CM där eleverna inte bara utgör en del av verksamheten, utan även själva grunden för 

verksamheten? 



29 

Studiens teoretiska utgångspunkt är behavioristisk, vilket kan och bör diskuteras. Det finns 

en risk att med ett behavioristiskt synsätt reducera relationsarbete till en fråga om 

beteendemodifikation. Förvisso bidrar behaviorismen med begrepp för olika fenomen i 

skolan, men för även med sig kravet på uppdelning av ett bra eller dåligt beteende. Kan vi 

etikettera elevers beteende över huvud taget? Ingen människa kan krypa innanför skalet på en 

annan människa och nå dennes tankar. Behaviorism tenderar att kräva den förmågan, vilket 

också gör ett sådant teoretiskt perspektiv problematiskt. Istället finns ett värde i att bejaka 

relationsarbetet snarare än beteenden, vilket ett behavioristiskt perspektiv inte gör. 

Studien visade att fem faktorer var viktiga för respondenterna när de utövade sanktioner. 

Dessa fem kan sammanfattas under fem dimensioner; lärar-jaget, eleven, kollegorna, 

föräldrarna och skolan. Varför dessa fem är sanktionsgrundande är ett bra föremål för 

diskussion. 

Att lärare i undervisningen tar avstamp i sig själv är ingenting märkvärdigt att påstå. Varje 

beslut, varje uttalande och varje tillsägelse börjar i något avseende i läraren själv. Således 

ställer detta stora krav på att läraren utvecklar sin läraridentitet för att kunna utöva sanktioner 

över huvud taget. Först och främst måste läraren ställa sig själv frågan om eleven ska eller 

inte ska utsättas för en sanktion. Till detta kommer anpassningen efter eleven som är fokus för 

sanktionen. Kan eleven hantera ett samtal till föräldrarna? Om intentionen är att eleven ska 

förändra sitt beteende och dessutom förstå vad som var fel, är anpassningen till eleven med 

stor sannolikhet av stor vikt. Risken finns att den tänkta sanktionen annars blir en 

bestraffning. Övriga dimensioner faller inom samma principer. Det sker ständiga 

anpassningar i skolan och sanktionering är inte ett undantag. Dock finns det ett värde i att 

skolan bidrar med ett sanktionssystem, vilket leder till att läraren får en handlingsplan för ett 

dåligt beteende. Då hamnar vi i samma moraliska dilemma som tidigare. Hur värderar vi vad 

som är ett bra respektive dåligt beteende? Sådana frågor måste envar lärare ställa inom sig 

själv för att kunna besvara. Risken finns att läraren lägger beslutsansvaret vid sanktionering 

på skolan, eller sanktionssystemet i sig. Att frånskjuta sig ansvaret i disciplinära frågor kan 

leda till att moraliska aspekter av sanktionering glöms bort. 

Det finns en normativ aspekt av huruvida sanktioneringssystem är bra eller inte. Resultaten 

visar att de flesta av respondenterna efterfrågar vad som kan tolkas vara ett sanktionssystem. 

Ett sanktionssystem kommer med normativa dimensioner i sig. Förenklat innebär ett 

sanktionssystem att tillsammans med andra lärare kommer läraren överens om ett sätt att 

sanktionera, och vad som ska sanktioneras. Detta blir sedan en policy för skolan. Detta är ett 

vågspel mellan att läraren själv tar ansvar för alla disciplinfrågor och frihet från bördan att ta 
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detta fulla ansvar. Ett sanktionssystem kan vara värdefullt för lärare och elever, men bör inom 

sig ha tillräckligt med utrymme för att läraren inte ska känna sig fri från ansvaret att sköta 

klassrummets disciplinära dimension. 

Denna studie har bidragit till didaktiskt forskning med en förståelsemodell för 

sanktionsutövning. De fem dimensionerna vid sanktionsutövning är tillämpningsbara som 

analysmodell då liknande studier genomförs. Studien kan även ses som ett försök till att bidra 

med en djuplodande undersökning av sanktionering, utifrån ett lärarperspektiv. Främst närmar 

sig studien Martin Karlbergs arbete, men bör inte placeras i varken ett sociokulturellt eller ett 

behavioristiskt fack. Istället bör denna studie placeras i ett gränsland mellan de båda 

perspektiven. Resultatet kan vara behjälpligt för vidare didaktiskt forskning, främst vid 

disciplinära frågor. 

 

Konklusion 
 

Studiens ansats har varit att ringa in de föreställningar och åsikter nyexaminerade lärare har 

om sanktioner i klassrummet. I huvudsak har resultatet visat att främst fem dimensioner när 

sanktioner ska utövas; lärar-jaget, eleven, kollegorna, föräldrarna och skolan. Detta skulle 

kunna tillföra en ytterligare dimension av det didaktiska forskningsområdet. Studien vill bidra 

med den introspektiva dimensionen av sanktionsbegreppet, det vill säga hur lärar-jaget 

konfronteras med fyra andra dimensioner. Kanske finns det en poäng med att fundera över 

vilka faktorer som verkligen påverkar snarare än att utgå från vilka faktorer som borde 

påverka? 

Vidare skulle behövas mer ingående studier om attityder till sanktioner hos lärare i 

Sverige. Det vore intressant att jämföra attityder hos lärare som arbetat i årtionden och lärare 

som arbetat i ungefär ett år. Därtill vore det intressant att studera hur skollagen inkorporerats i 

olika sanktionssystem på skolor. Finns det stöd i skollagen för att utöva sanktioner i 

klassrummet? 

Att fundera över hur sanktioner i klassrummet utövas är en ständigt nödvändig process. 

Den kan inte reduceras till enbart ett fenomen utan är, liksom mycket annat i skolan, föremål 

för ständig didaktisk reflektion. Att sanktionera eller inte sanktionera, det är frågan. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Inledningsfrågor: Känns det bra att sitta här med mig? Behöver du något?  

 
Huvudtema 1: Vilka beteenden är acceptabla respektive oacceptabla i ett klassrum? 

Undertema 1: Lista upp acceptabla och oacceptabla beteenden. 
  Acceptabla beteenden som kan vara gränsfall. 
Undertema 2: Åsikter om orsaker till beteenden.  
Undertema 3: Exemplifiera ur situationer. 

 
Huvudtema 2: Sanktioner i klassrummet 

Undertema 1: Identifiera de vanligaste sanktionerna. 
Undertema 2: Grund för sanktioner. 
  Sanktionssystem? Agerar du i linje med din personliga åsikt? 
Undertema 3: Åsikter som sanktioner i klassrummet. 

 
Huvudtema 3: Kollegors inverkan 

Undertema 1: Kollegialt samarbete för sanktionering. 
Undertema 2: Kollegial påverkan av hur man ska gå tillväga vid sanktionering av 
elever. 
Undertema 3: Åsikter om hur kollegor bör förhålla sig till varandra angående 
sanktionering. 
 

Huvudtema 4: Föräldrar 
Undertema 1: Kontakt med föräldrar. 
Undertema 2: Påverkan på sanktionering. 

 
Frågor till huvudtema 1: Vad är ett acceptabelt beteende hos en elev i klassrummet? Vad är 

ett oacceptabelt beteende hos en elev i klassrummet? Kan du 
prioritera dessa olika till en lista? Vilka orsaker tror du ligger 
bakom oacceptabla beteenden? Vilka åsikter har du om dessa 
orsaker? Vad anser du är mest rimligt att anta som orsak utifrån 
elevens beteenden? Har du några exempel på elever som beter sig 
oacceptabelt? 

 
Frågor till huvudtema 2: Har du kommit i kontakt med begreppet sanktionering i ditt 

yrkesliv? Vilka sanktioner använder du och hur avgör du vilken 
sanktion som är lämplig? På vilka grunder utför du sanktioner? 
Vad anser du om sanktionering i klassrummet? Var går din gräns? 

 
Frågor till huvudtema 3: Hur påverkar dina kollegor dina åsikter om sanktionering? Finns 

det en kollegial överenskommelse om hur du ska gå tillväga 
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(exempelvis med mobiltelefoner och ytterkläder)? Hur ser du på 
dina kollegors tillvägagångssätt vid sanktionering? 

 
Frågor till huvudtema 4: Hur ställer sig föräldrar till sanktioner du använder? Vilka orsaker 

tror du ligger bakom föräldrars beteende gentemot dig? Hur 
påverkad blir du av föräldrars kommentarer och åsikter om ditt 
tillvägagångssätt vid sanktionering? 

 
 
 


