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Förord 

Vi skulle vilja tacka de pedagoger som låtit oss observera dem och som så öppet besvarat våra 

frågor. Vi vill också tacka alla elever som så tålmodigt låtit oss vara i deras vardag utan att 

ifrågasätta oss. De har varit till en stor hjälp! Vår handledare Göran Ekman förtjänar ett stort 

tack för all inspiration och alla nya vinklingar. Han har varit ovärderlig. Till vår hemgrupp 

och Maria Simonsson vill vi säga tusen, tusen tack för all kreativ kritik och hjälp till att 

avgränsa våra annars något svävande tankebanor…
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1 Inledning 
Idéerna till denna uppsats uppkom från våra erfarenheter av arbetet som vikarier på låg- och 

mellanstadiet. Regler har alltid varit en aktuell fråga och ett tidskrävande problem på våra 

arbetsplatser, då vi märkt att elever i stor utsträckning saknade respekt för pedagogerna. Detta 

yttrade sig bl a i att eleverna inte gjorde som lärarna sade, pratade högt och ljudligt, sade emot 

och ifrågasatte läraren. Vi har uppmärksammat att diskussionerna i lärarrummen allt som 

oftast handlar om hur stökigt det är i klassrummen, hur respektlösa eleverna är och hur 

hopplöst det känns att inte ha pli på dem. I vår arbetsgrupp på lärarutbildningen har mycket 

tid vigts åt att diskutera ämnet och exemplen på dålig respekt mellan pedagog och elev från 

praktikplatserna är många. Vissa barn respekterade inte alla lärare och inte heller reglerna 

som de själva varit med och utformat. Det handlade mest om regler i klassrummet, matsalen, 

rasterna och korridoren. Som vi uppfattade det så används det faktum att eleverna själva varit 

med och utformat en regel som en motivering till att den fanns. Eleven som bröt mot en regel 

fick då ingen vidare förklaring till varför regeln var viktig utan fick bara bannor för att 

han/hon svikit beslutet han/hon själv varit med att ta. Vi är medvetna om att det inte är en lätt 

uppgift som en lärare har och det är lätt att skylla på stökiga elever. Tänk om eleverna började 

skylla på dåliga ledare.  

 

En allmän uppfattning vi har av pedagogernas synsätt: 

ÄR DET BRA ORDNING I KLASSEN ÄR DET PEDAGOGENS FÖRTJÄNST, ÄR DET 

DÅLIG ORDNING I KLASSEN ÄR DET ELEVERNAS FEL! 

 

Undervisning kan inte ske på ett tillfredsställande sätt om eleverna inte är trygga i sina roller 

som elever. I det ingår att respektera andra människor och deras saker. Bengt Grandelius 

(1999) skriver i sin bok, Att sätta gränser, ”Framför allt måste barnet lära sig att ingenting 

man själv tar sig för någonsin får ske på bekostnad av andra och att trygghet ligger i att hitta 

sin roll i förhållande till andra människor.” (s.12) Att läraren måste skapa ett bra arbetsklimat 

i klassrummet där ovanstående är självklart är enligt oss en förutsättning för lärandet. Men hur 

gör man? Vi har pga. våra erfarenheter valt att skriva denna uppsats om regler i klassrummet, 

respekt mellan lärare och elever och åtgärder till brutna regler. Vi tänker samla in data genom 

att observera och intervjua yrkesverksamma pedagoger samt läsa litteratur i ämnet. Genom att 

titta på vad vi får fram och jämföra detta material sinsemellan hoppas vi att våra 

frågeställningar blir besvarade 
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2 Syfte 
Vi vill med vår uppsats synliggöra vad pedagogers agerande har för betydelse för ordningen 

och arbetsron i klassrummet. Vår ambition är att få en klarare bild av hur vi kan göra för att få 

en bra ordning och lugn arbetsmiljö i våra klasser i framtiden.  

 

 

2.1 Frågeställningar 
Vem är reglerna i klassrummet till för? 

Har förhållningssättet till regler betydelse för förankringen av dessa hos elever och arbetsron i 

klassrummet? 

Vad gör pedagogen om det inte fungerar?  

 

 

3 Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången har vi delat upp i tre delar. I den första tar vi upp styrdokumenten som 

pedagogerna har att rätta sig efter, den andra delen tar upp forskning i området och den tredje 

belyser lite av den facklitteratur som finns. Vi avslutar med en sammanfattning av dessa tre 

delar. 

 

 

3.1 Styrdokument 
Styrdokumenten en pedagog har att rätta sig efter är skollagen, grundskoleförordningen och 

Lpo94. Vi beskriver nedan vad som står i dem angående våra frågeställningar. 

 

 

3.1.1 Skollagen 
De lagar och paragrafer som direkt rör vår uppsats är de som följer. Alla barn och ungdomar 

mellan 7 och 16 år har skolplikt (3 kap. 1§), vilket innebär att de måste gå till skolan, de har 

inget val. Detta ses i lagen också som en rättighet, lika för alla, barn och ungdomar ska ha 

tillgång till likvärdig utbildning (1 kap. 2§). Det står vidare att eleven får stängas ute från 

utbildningen i ringa omfattning som en disciplinär åtgärd (3 kap. 11§). Eleverna ska i 

utbildningen tränas till att delta i samhällslivet (4 kap. 1§) och att de ska efter mognad och 
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ålder ha inflytande över utformningen av utbildningen (4 kap. 2§) (Utbildningsdepartementet, 

2003). 

 

 

3.1.2 Grundskoleförordningen 
I denna förordning kan läsas vad det finns för föreskrifter utöver det som står i Skollagen. Den 

är av högsta intresse för oss då det finns tydliga anvisningar om åtgärder för elever som inte 

följer skolans regler.  

 

I Grundskoleförordningens 6 kap. 9§ står det om disciplinära åtgärder. Det står vad läraren 

skall göra om en elev uppträder olämpligt. Den första åtgärden skall vara tillsägelse och efter 

det, om ingen förbättring sker, skall läraren kontakta vårdnadshavare. Det står vidare att 

läraren får skicka ut elever ur klassrummet resten av undervisningspasset, samt att hålla en 

elev kvar efter skoldagens slut i högst en timme. 10§ tar upp att om eleven fortsätter med sitt 

olämpliga beteende så skall läraren anmäla detta till rektor samt tas upp på elevvårds-

konferens där åtgärder, anpassade efter elevens förhållande, skall bestämmas. Nästa instans, 

om detta inte är nog, är styrelsen (skolnämden) för överväganden om lämplig åtgärd 

(Utbildningsdepartementet, 2003). 

 

 

3.1.3 Lpo94 
I Läroplanen står Skolans värdegrund och uppdrag först. I det kapitlet står det att skolan ska 

förmedla de värden som finns i vårt samhälle och förankra dessa i eleven. Dessa värden är 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med de svaga och utsatta”. (Internet 1) 

Detta ska ske genom ”individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande.”  (Internet 1) Det står vidare att skolan ska låta varje elev finna sin egenart 

och därigenom, under ansvarsfrihet, kunna delta i samhället . 

 

Under Mål och riktlinjer finns ett kapitel döpt till Normer och värden. Där kan man läsa att 

varje skola ska sträva efter det som står skrivet i Skolans värdegrund. Där det i Lpo94 står vad 

varje elev skall uppnå finns det endast kunskapsmål. Alltså värdegrunden är att sträva mot, 

kunskapen är att uppnå vilket är en intressant aspekt som vi återkommer till i diskussionen. 
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3.2 Forskning och rapporter 
Vi har läst texter av främst två forskare, Susann Häggqvist och Robert Thornberg, som skriver 

om detta ämne. Vi har valt att ta upp just dessa två då det främst är de som forskat inom 

området som rör vår uppsats. Vi har även tagit del av andra forskares arbeten men har valt 

bort dessa då vi inte tycker de har skrivit tillräckligt preciserat om just det fenomen vi tar upp 

i denna uppsats. Tyvärr har vi p g a tidsbrist inte hunnit titta på C- och D-uppsatser utan 

koncentrerat oss på de rapporter och avhandlingar vi hittat. Rapporter från skolverket kommer 

ut med jämna mellanrum och en av dessa rapporter är också intressant för vårt arbete. 

 

 

3.2.1 Forskning i området 
Utvärdering av skolans verksamhet och arbetsmiljö har som syfte att förbättra verksamheten, 

skapa hälsosamma processer och en hälsosam arbetsmiljö. Områden som bör utvärderas i 

grupper med både personal och elever är sociala relationer, kommunikationssystem, beslut- 

och genomförandeprocesser, normer, resultat och den fysiska arbetsmiljön. Detta skriver 

Häggqvist (2004) om i sin avhandling Arbetsmiljö och utveckling i skolan. En förutsättning 

för att kunna utveckla och förbättra arbetsmiljön är att elever och personal har insikt om 

värderingarna i styrdokumenten, har tolkat dem, delar dem och omsatt dem i praktisk 

handling. Vi tolkar det som att Häggqvist (2004) menar att eleven måste förstå en regel om 

det ska vara naturligt att följa den.  Att eleven måste förstå och hålla med om anledningen till 

en regel bekräftas i annan forskning av Thornberg (2004). Hans studie, som redovisas i 

rapporten Grupprocesser och social påverkan, visar att regler vars motivering inte anses 

trovärdig i större utsträckning bryts. Eleverna skiljer på regler och regler beroende på vad 

motiveringen är.  Thornberg beskriver fyra olika kategorier av normer; informella och 

formella normer, etiska och funktionella normer. De informella normerna är de outtalade 

regler som finns, saker vi gör utan att tänka på det, medan formella normerna består av 

nedskrivna, uttalade normer, i form av t ex regler. Funktionella normer finns när det 

eftersträvas att saker och ting ska fungera, t ex en klassrumssituation där det behövs lugn och 

ro och eleverna ger varandra det. Etiska normer handlar om hur vi är mot varandra, t ex 

rättvisa och andras väl. Dessa normer värderas olika av eleverna. Etiska normer anses 

viktigast, formella kan brytas utan att det får så stora konsekvenser. Thornberg skriver också 

olika fostransstilar. Han skriver främst om föräldrar som fostrare men stilarna finns även i 

skolan. Auktoritär, eftergiven, oinvolverad och auktoritativ är de fyra grupper av fostrare han 
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beskriver. Auktoritär fostransstil innebär ett strängt förhållningssätt där regler sällan förklaras. 

Barnen förväntas lyda utan att ifrågasätta. Kompromisser eller förhandlingar förekommer 

inte. En eftergiven fostranstil är i mångt och mycket motsatsen till auktoritär. Den innebär att 

barnen släpps fria att göra vad de vill. Den vuxne drivs av värme inför barnet och accepterar 

barnets beteenden, både impulsiva och aggressiva. Vuxna som har en eftergiven fostranstil 

undviker att ställa krav på barnet, de har inte så gärna regler och vill inte kontrollera barnet.  

Oinvolverad fostranstil har de vuxna som saknar känslomässiga band till barnen och ser rollen 

som fostrare som en börda. De vuxna som har en auktoritativ fostranstil ställer krav på 

barnen, ger tydliga ramar i form av regler och har ambitionen att samarbeta med barnen. 

Denna fostranstil bygger på värme och närhet, resonerande och respekt. De auktoritativa 

vuxna uppmuntrar barnen till att vara med i beslutandeprocesser och strävar efter att barnen 

ska förstå de beslut som tas och de regler som finns (Thornberg, 2004). Häggqvist (2004) 

skriver även hon om olika stilar i ledarskap. Hon menar att ledarstilen måste vara 

situationsanpassad efter gruppens mognad och beskriver utifrån det ett antal olika varianter av 

ledare. Det som för vår uppsats är intressant i hennes avhandling är det hon skriver om 

ledarens beteende. Hon menar att en ledare har ett instruktivt beteende som består i att 

strukturera, organisera, undervisa och kontrollera, och ett stödbeteende som består i att 

uppmuntra, fråga, lyssna och stötta. Allteftersom gruppen, i vårt fall klassen, mognar så ökar 

stödbeteendet och det instruktiva beteendet minskar.  

 

 

3.2.2 Attityder till skolan 2003 
I skolverkets rapport Attityder till skolan 2003 (2004) kan man läsa att åtta av tio elever tycker 

de bemöts med respekt från lärare. Då denna rapport är ett resultat av en enkätundersökning 

och alla svar inte redovisas kan vi bara tolka det som att två av tio inte tycker det. Så i en 

normalstor klass på tjugo elever finns det i genomsnitt fyra elever som inte tycker deras lärare 

bemöter dem med respekt. I rapporten redovisas vidare att 83 % av eleverna trivs bra med 

sina lärare. Vi förutsätter här på samma grund vi just beskrivit att 17 % inte trivs med sina 

lärare, vilket motsvarar knappt var femte eller drygt var sjätte elev (Skolverket, 2004). Detta 

är en intressant fråga för oss i vårt arbete. Mer om det i diskussionsavsnittet.  
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3.3 Facklitteratur 
Det finns en mängd facklitteratur som handlar om olika ledarskap, gränssättning och 

uppfostran. Vi har valt att titta lite närmare på några av dem. En del av denna litteratur är 

menad att fungera som handböcker, en del som rådgivande. Vi har delat upp detta kapitel i 

fyra delar. Varje del beskriver ett fenomen utifrån vad författarna menar. 

 

 

3.3.1 Varför regler? 
Barnen har rätt att få med sig kunskapen om hur de visar respekt för andra människor och 

regler (Wennberg & Norberg, 2004). Harkort-Berge och Nilarp (2001) skriver i sin bok 

Överlevnadshandbok för nya lärare att miljön i skolan och klassrummet har störst betydelse 

för inlärning. Ingen fullständig inlärning kan ske i en miljö med stök och bråk, dålig stämning 

eller respektlöshet. En viktig del i denna miljö är regler, men det krävs att de är väl 

genomtänkta och respekteras på rätt sätt. Barn behöver få ”styrning” i kraven som finns från 

skolan, därför är det viktigt att läraren ger tydliga ramar och är envis i sin undervisning, men 

ändå öppen för nya metoder och idéer. I Pedagog i en förändrad tid av Normell (2002) skrivs 

det om relationer mellan pedagoger och elever. Det är inte bara fakta och färdigheter som ska 

läras ut i skolan idag. ”Eleverna behöver också vägledning i hur man samspelar med andra, 

hur man kan få sina behov tillgodosedda utan att kränka andra, hur man kan kompromissa, 

hur man kan säga nej utan att bli bortstött osv.” (Normell, 2002 s.61). Om barn inte får tydliga 

gränser tas en viktig förutsättning för deras växande bort. För att kunna röra sig fritt måste 

man veta vad som gäller (Grandelius, 2003). Ljungström (2003) menar att barn inte utvecklas 

harmoniskt om de inte är trygga och regler och ramar är en förutsättning för att skapa 

trygghet. 

 

 

3.3.2 Skapa och förankra regler  
När det kommer till att skapa reglerna beskrivs det olika. Ljungström (2003) menar att en 

regel bör finnas från dag ett för att bäst förankras i en elev medan Harkort-Berge & Nilarp 

(2001) skriver att det är bäst att känna in sin klass först, sen skapa reglerna. Harkort-Berge & 

Nilarp beskriver tre aspekter att ta hänsyn till innan man bestämmer regler. Det första är att 

vänta med regler tills man känner sin egen klass och vet vilka behov som behövs. När man vet 

det är det viktigt att förankra åtgärder du tror på ordentligt. Det andra är en öppen diskussion 
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med eleverna som blir tillfrågade hur de ser på problemen och presentera förslagen du har och 

ev. kan eleverna komplettera med egna. För att allvaret i reglerna ska bli tydligare för eleven 

kan det vara en vuxen till med när de diskuteras. Den tredje aspekten är att det är bättre med 

färre regler än fler (Harkort-Berge & Nilarp, 2001).  För att få förankrade regler redan när 

regeln kommer till ska man tillsammans med både elever, lärare och föräldrar bestämma 

dessa. För att påvisa viktigheten ska det finnas fler vuxna med när reglerna introduceras. 

Rektorn ska inför lärare, föräldrar och elever stadfästa reglerna för att det då blir lättare för 

pedagogen att förankra reglerna. För att ge ytterligare tyngd kan föräldrar och lärare skriva på 

ett avtal där reglerna finns med (Lindell & Hartikainen, 2001). 

 

 

3.3.3 Konsekvenser 
Eftersom elever dagligen bryter mot skolans regler visar de dålig respekt och bör hanteras 

med tydliga och konsekventa åtgärder. Läraren kan inte bara påvisa misstag hos eleven utan 

också kunna visa en väg bort från misstaget (Wennberg & Norberg, 2004). När en regel bryts 

måste det finnas påföljder. De påföljder som förankras måste vara anpassade till barnens ålder 

och det är viktigt att de känns på rätt sätt för den som medvetet bryter mot reglerna. Det är 

ingen idé att använda en påföljd om eleven inte uppfattar den som tillrättavisande. ”Tänk 

alltid på vad du vill förstärka med en viss påföljd, så att du inte förstärker ett destruktivt 

beteende” (Lindell & Hartikainen, 2001 s.104). Ett exempel på det kan vara när en elev blir 

utslängd från klassrummet för att denne har stört på något vis. Eleven blir inte stärkt på det 

sätt som läraren tror utan blir istället stärkt i sin egen status bland kamraterna genom att sedan 

skryta inför dem om att det var skönt att slippa läraren (Lindell & Hartikainen, 2001). Om det 

bara erbjuds hjälp och tydlighet ibland från lärarens sida skapas en förvirring hos eleven 

vilket kan leda till att denne struntar i skolans förväntningar och regler (Wennberg & Norberg, 

2004). 

 

 

3.3.4 Ledarskap 
Lars Svedberg skriver i sin bok Gruppsykologi om en teori som går ut på att ledarskap inte är 

en position någon får utan ledarskapet är ”en relation man erövrar” (Svedberg, 2000 s. 204). 

Ledarskapet har inte heller med personens egenskaper att göra utan snarare personens 

förmåga att vara lyhörd och anpassningsbar. Teorin säger att ledarskapet ska vara 
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situationsanpassat. I boken Makt, känslor och ledarskap i klassrummet skriver Wennberg och 

Norberg (2004) om ledarskap som en komplicerad process i samspel mellan ledaren och den 

ledde. Precis som Svedberg (2000) tar även Wennberg och Norberg upp att ledarskap bör vara 

situationsanpassat och beroende på elevernas personligheter och gruppdynamiken i klassen 

krävs det olika former av ledarskap. Författarna skriver också att ”En grundförutsättning för 

ett bra ledarskap i skolan är lärarens medvetenhet om sin egen förmåga att ta ansvar för sitt 

beteende” (Wennberg & Norberg, 2004 s. 149). De menar att både elever som tar ansvar och 

elever som inte tar ansvar bör kunnas hanteras av läraren. Det finns en risk att elever drabbas 

om inte läraren inser sina egna fel och brister. Fel som läraren vågar se kan rättas till men fel 

som inte vill vetas av riskerar att drabba eleven (Wennberg & Norberg, 2004). Juul och 

Jensen (2003) skriver i Relationskompetens i pedagogernas värd att det är kvaliteten i 

pedagogers och föräldrars ledarskap och hur den utövas som är vägen till barns och 

ungdomars eget personligt ansvarstagande. Generellt utvecklas barn optimalt tillsammans 

med vuxna som tar ansvar för sitt ledarskap (Juul & Jensen, 2003). I En introduktion i 

Waldorfpedagogik (1997) står det om vad som händer i utvecklingen i olika åldrar och det 

som står där stämmer väl överens med vad Juul och Jensen menar. I 8-9 års åldern har barnen 

fortfarande ett stort behov av styrning. ”Behovet av auktoritet finns kvar, men barnet har ett 

friare förhållande till den.” (Liebendörfer red. 1997, s.14). Pedagoger kan minska sin 

dominans och bli mer vägledande i sitt ledarskap när barnen blir äldre (Juul & Jensen, 2003). 

Det finns sex delar som är viktiga om ledarskapet ska tillvaratas på bästa sätt.  

• Autencitetet – ärlighet, öppenhet, naturlighet i relationer med omvärlden. 

• Intresse – att ”se” varje barn 

• Bekräftelse – att den vuxne visar att den ”sett” barnet. 

• Involvering – att ta barnets sinnestillstånd och involvera det i undervisningen. 

• Beslut – Den vuxne som fattar de flesta beslut. 

• Konflikt – onödiga om de uppkommer av oklara beslut och otydliga regler från den        

vuxne. 

                                                                                          (Juul & Jensen, 2003) 

Det finns två orsaker till att det är den vuxna som har ansvar hur kvaliteten och 

konsekvenserna i samspelet mellan barn och vuxna hanteras. Barn kan inte ta ansvar för 

kvaliteten i sina relationer till vuxna. Åsikter, önskemål och förslag om förändringar kan 

barnen ha men ansvaret ligget hos den vuxne. Man hör ofta utryck som att barnen ”tagit 

makten” över en grupp eller de vuxna, men det är aldrig ”makten” barnet tagit utan det beror 
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på att de vuxna inte kunnat eller velat ta på sig det yttersta ansvaret, menar Juul & Jensen. Om 

barn tilldelas ansvaret direkt eller indirekt i sina relationer till vuxna blir det dålig trivsel och 

sämre relationskvalitet (Juul & Jensen, 2003). 

3.3.5 Sammanfattning 
Skollagen är grunden till vad som ska gälla i skolan och grundskoleförordningen fungerar 

som ett komplement till den. En utveckling av dessa skulle vi kunna kalla Läroplanen. I 

skollagen och grundskoleförordningen står det vilket förfaringssätt en lärare skall och bör ha 

när en elev bryter mot reglerna.  

 

Häggqvist (2004) och Thornberg (2004) skriver om olika ledar- och fostrantyper. Dessa gör vi 

jämförelser med i Resultat och Diskussionsdelen där vi delat in pedagogerna i vår 

undersökning utefter vilka typer de är. Thornberg vill också visa att det finns olika slags 

regler och normer och elever tenderar att bryta mot dessa beroende på vad motivet till dem är.  

 

I facklitteraturen hittar vi argumenten för varför regler ska finnas. Alla författare vi berör 

anser att regler är viktigt för att barnen ska må bra och för att de ska kunna lära sig så mycket 

som möjligt. Det beskrivs också hur man på olika sätt kan skapa reglerna för att resultatet ska 

bli så bra som möjligt. Den litteratur vi tar upp menar att konsekvenser av brutna regler måste 

finnas och påföljden som uppfattas tillrättavisande för eleven är det ultimata. I facklitteraturen 

hittar vi också beskrivningar på hur en bra ledare bör vara. Generellt kan vi sammanfatta det 

att det är ledaren som gör gruppen. 

 

 

4 Metod 
Vi har i vårt arbete observerat sju pedagoger och intervjuat fyra av dessa. De arbetar alla med 

åldrarna 8-9 år (årskurs 2 och 3) 

 

 

4.1 Urval 
Vi har inte tagit hänsyn till pedagogernas ålder, erfarenhet, utbildning eller kön när vi gjort 

vårt urval.  Våra kriterier var att besöka närliggande skolor som vi själva inte hade någon 

form av anknytning till, varken privat eller genom arbete och att pedagogerna i vår 
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undersökning skulle undervisa barn i ålder 8-9 år. Anledningen till att vi inte ville observera 

eller intervjua pedagoger vi själva haft anknytning till var att vi inte ville bli färgade på något 

sätt. Vi är medvetna om att en tolkning av en handling eller ett svar kan se olika ut beroende 

på hur ens personliga åsikter och upplevelser av objektet ser ut. Vi valde trots detta att 

observera och intervjua en pedagog som vi tidigare kände till av skäl som vi förklarar i 

proceduravsnittet. Vi har observerat sju pedagoger i fyra olika klasser. Av dessa sju har vi 

intervjuat fyra. En av dessa pedagoger kände vi till sedan tidigare. 

 

4.2 Datainsamlingsmetod, Intervju och observation 
Vi har valt att göra strukturerade, kvalitativa, öppna observationer där vi för ett löpande 

protokoll på vad som händer. Vi har också valt att göra personliga, ostrukturerade intervjuer 

med pedagogerna som vi observerar. Vi kommer nedan att förklara vad detta innebär och 

varför vi valt just dessa metoder.  

 

 

4.2.1 Öppen observation 
Det finns olika sätt att observera som uppfyller olika syften. En dold observation genomförs 

utan att de som observerar vet om det egentliga syftet varför man är där, observatören träder 

då in i en roll och beblandar sig med gruppen den ska observera (Holme & Solvang, 1991). 

Detta sätt att observera passar inte oss då vi inte, av naturliga skäl, kommer att bli trovärdiga 

som elever. Vi kan inte heller gå in i rollen som pedagog eftersom det är reaktionerna hos 

pedagog och elev vi ska titta på. Det är också intressant för oss att se detta när det blivit en 

vardag, för dem ett inlärt beteende. Hade vi kommit in som nya lärare hade klassen börjat 

med att testa oss för att sedan tillsammans med oss komma in i en vardag. Vi hade också 

ställts inför valet av vilken metod vi skulle ha använt oss av för att hålla en bra arbetsro i 

klassrummet. Men eftersom det ligger i vårt syfte att titta på om pedaogerna använder någon 

medveten strategi skulle det inte ha gett oss någonting. Ett annat sätt att göra en dold 

observation är att titta på saker runt den utvalda gruppen, t.ex. i papperskorgen för att bilda sig 

en uppfattning (Holme& Solvang, 1991) men eftersom vårt syfte är att titta på elevers och 

lärares samspel är inte heller denna metod aktuell. Vi har istället valt en öppen observation 

där de som observeras är fullt medvetna om att vi är där för att titta på dem. Nackdelen med 

öppen observation är att läraren kan försöka ”hålla masken” så länge vi är där. Vi menar att 
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det finns risk för att pedagog gör det som denne tror att vi vill se. Detta är vi medvetna om 

och kommer visa hänsyn till när vi analysera den data vi samlat in.   

 

4.2.2 Strukturerad observation 
En ostrukturerad observation är inte planerad. Det finns ingenting bestämt att titta efter. Den 

kan bestå i en anteckning om något, en loggbok eller dagbok där det skrivs ner vad som hänt 

under dagen. En ostrukturerad observation kräver många dagar i gruppen, men egentligen 

ingen bestämd frågeställning. Strukturerade observationer innebär att observatören har en 

frågeställning och tittar på just denna. Annat som händer som må vara intressant men som inte 

har med frågeställningen att göra, får gå förbi (Løkken & Søbstad, 1995). Vi har valt att göra 

strukturerade observationer eftersom vi har bestämda frågeställningar vi titta på. 

 

 

4.2.3 Kvalitativ observation 
Vi gör kvalitativa observationer av lärare och elever i detta arbete då vi är ute efter att se 

samband mellan hur läraren agerar och ”stökighet” i klassrummet. Detta går inte att sätta 

siffror på som en kvantitativ undersökning hade krävt (Løkken & Søbstad, 1995). Løkken & 

Søbstad menar att en kvalitativ undersökning har en ambition att se helheten. Vi tittar endast 

på en del av den men anser ändå att våra observationer är kvalitativa då vi tittat på orsak - 

verkan istället för endast resultat.  

 

 

4.2.4 Varaktighet  
Det ser lite olika ut vad gäller varaktigheten av observationerna.  En klass observerade vi i tre 

dagar med tre olika pedagoger. En annan klass observerade vi i två dagar med två olika 

pedagoger. Den tredje och den fjärde klassen observerade vi under två dagar vardera, dessa 

klasser hade sina respektive klasslärare under den tiden. Sammantaget observerade vi sju 

olika pedagoger i fyra olika klasser, som minst under ett 80 minuters pass och som mest under 

två skoldagar. 
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4.2.5 Löpande protokoll 
Vi har valt att sitta med i klassen och föra ett löpande protokoll, vilket innebär att 

observatören observerar vad som händer och skriver ner detta. Observatören skriver dock inte 

ner precis allt utan koncentrerar sig på frågeställningarna. Vi stödjer oss här på Løkkens & 

Søbstads (1995) beskrivning av löpande protokoll. 

 

När vi observerade pedagogerna gjorde vi det utifrån våra frågeställningar, därför spelade 

respektive klassrumsregler stor roll. Det vi tittade på och protokollförde (bilaga 2) var hur 

pedagogen agerade om någon elev bröt mot reglerna (bilaga 4-8) som gällde i klassrummet.  

 

Observationsprotokollen kom att omfatta ett femtiotal incidenter. Anledningen till att vi inte 

har en exakt siffra är att vi vid några tillfällen skrev en mindre sammanfattning, t ex 

”Genomgång- x låter ibland elever prata utan att räcka upp handen (…)”. Det är flera 

incidenter men de sammanfattas i en. 

 

4.2.6 Intervju 
De pedagoger vi observerar intervjuas också. Eftersom pedagogerna i vår undersökning vet i 

vilket syfte vi är där och att vi kommer använda det de säger i vårt arbete så är det direkta 

intervjuer, till skillnad från indirekt där den som blir intervjuad inte vet om det. Direkta 

intervjuer delas upp i telefonintervjuer och personliga intervjuer (Løkken & Søbstad, 1995). 

Vi valde den personliga intervjun eftersom vi dels träffar pedagogerna personligen när vi 

observerar dem och dels för att vi vill se den vi intervjuar.  

 

 

4.2.7 Ostrukturerad intervju 
Personliga intervjuer delas i sin tur upp i strukturerad och ostrukturerad intervju. En 

strukturerad intervju har fasta frågor som kommer i en bestämd ordning och är formulerade på 

ett bestämt sätt. En strukturerad intervju kan vara en standardiserad intervju där man försöker 

få intervjutillfällena att bli så lika som möjligt. Detta sätt är bra ur ett kvantitativt perspektiv, 

när intervjuaren vill ha svar som är lätta att klassificera, kategorisera och jämföra (Løkken & 

Søbstad 1995). Vi vill däremot att pedagogen vi intervjuar ska utrycka sina åsikter med sina 

egna ord i egna formuleringar. Att använda oss av en ostrukturerad, kvalitativ form av 

intervju ser vi som ett bättre sätt att få fram pedagogens perspektiv, vilket ju förutsätter att 
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denne får använda sina egna formuleringar. Vi vill ha chans att ställa följdfrågor och kanske 

till och med skapa en diskussion för att på så sätt få fram var pedagogen står för. Vi har 

frågeställningar (bilaga 9) vi vill ha svar på men anser att om de ställs rätt upp och ner så får 

vi inte ut vad som ligger bakom svaret. Det finns det större chans till i en ostrukturerad 

intervju (Løkken & Søbstad, 1995). 

 

 

4.3 Procedur 
Vi mailade sju olika skolor i en kommun till deras offentliga adress (se bilaga 1). De skolor vi 

valde var skolor som vi varken privat eller genom arbete hade någon anknytning till. Vi fick 

svar från fyra av skolorna där områdescheferna hälsade oss välkomna. De skickade med namn 

på pedagoger som kunde ta emot oss. Vi kontaktade dem och bokade in dagar som passade 

för besök, vi ville inte komma ut om klassen skulle gå på konsert eller dyl. då det inte var av 

intresse för just detta arbete. Två av skolorna föll bort p g a anledningar som dessa. 

 

När vi kom till klasserna vi skulle observera så presenterade vi oss själva vid namn och 

berättade för eleverna att vi läste till lärare och att vi skulle sitta och titta på deras 

fröknar/magistrar. Vi genomförde observationerna genom att sitta i klassrummet, gärna på två 

olika platser för att få en så rättvis bild som möjligt. Vi förde löpande protokoll enligt en mall 

(se bilaga 2). Vi hade inte bestämt innan hur länge vi skulle observera varje klass. När första 

dagen gått insåg vi att en dag var för lite, vi ville se mer i samma klass. Det föll sig så att 

klassen hade under andra dagen vi var där två andra pedagoger, vilket passade oss bra då vi 

ville se variation. Det var också intressant att se hur en och samma klass betedde sig med 

olika pedagoger eftersom det i vårt syfte ligger att ta reda på vad ledarens agerande har för 

betydelse för vilken ordning och arbetsro det blir. På den andra skolan var vi först hos en 

pedagog i två dagar. Sedan blev vi intresserade på en annan pedagog på samma skola, så vi 

observerade även denne i två dagar. Anledningen till att vi blev nyfikna var att pedagogen i 

den klassen sa att dennes grupp var jobbigare. Vi ville se hur det hanterades. Efter dessa tre 

pedagoger tyckte vi att vi behövde mer bredd, vi ville se variationer. Med det menar vi att de 

pedagoger vi varit hos har ganska trygga grupper att arbeta med. Det ledde till att vi tog 

kontakt med en pedagog på en skola vi kände till. Detta motsäger våra kriterier men vi ansåg 

att det var viktigare att få en bredd. Skolan ligger i ett område med många olika problem och 

har sedan länge fått tampas med svåra elevgrupper. Vi åkte dit medvetna om att våra tidigare 
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upplevelser av skolan skulle kunna påverka vår uppfattning. Det var av denna anledning 

väldigt bra att vi var två, så vi kunde återge och tolka situationen för varandra och diskutera 

de eventuella dubbla uppfattningar vi stötte på. Denna pedagog observerade vi under två 

dagar.  

 

Intervjuerna genomförde vi dels som informella samtal och dels i intervjusituation. De 

informella samtalen (Løkken & Søbstad, 1995) kom till under raster, när vi åt lunch i 

matsalen eller när det blev en stund över under lektionen. De ostrukturerade intervjuerna 

skedde vid en innan bestämd tidpunkt, där tiden var avsatt till detta ändamål. Vi satt då med 

pedagogen på en ostörd plats, utan barn eller andra vuxna. Vi skrev sedan ned vad vi tyckte 

pedagogerna förmedlat till oss och skickade det tillsammans med ett brev (bilaga 3) i vilket vi 

förklarade hur vi skulle använda underlaget. Pappret fick godkännande genom påskrift av 

pedagogen och därmed hade vi vårt underlag att arbeta med. 

 

Genom att läsa igenom observationsprotokollen och intervjusvaren kunde vi dela upp 

pedagogerna i kategorier. 

 

 

4.4 Databearbetning och tillförlitlighet 
Sammanlagt gjorde vi fyra intervjuer och genomförde ett antal informella samtal som 

resulterade i fyra, av respektive pedagog godkända protokoll. Vi observerade sju pedagoger 

uppdelade på fyra klasser, viket resulterade i ett femtiotal protokollförda incidenter. 

 

Pedagogerna ställde upp frivilligt d v s risken är att vi bara tittat på pedagoger som är mycket 

medvetna om sin ledarroll. De fick information om att vi skulle titta på klassrumssituationen 

och ledarskapet. De pedagoger som inte är så medvetna om sin roll som ledare, de som vi i 

bakgrunden skriver om, kanske i mindre utsträckning vill delta i en undersökning som denna. 

Vi tänkte också på risken att både pedagoger och elever kunde hålla masken under den tid vi 

var där, men det visade sig att de inte brydde sig om oss alls. De visste att vi var där men vi 

märkte inte på något sätt att det skulle ha gjort någon skillnad, varken på elever eller 

pedagoger. 
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När vi genomförde våra observationer och intervjuer var vi båda närvarande. Vid 

observationerna satt vi på olika ställen i klassrummet så vi kunde se vad som hände från olika 

håll. Vid intervjuerna var vi med båda två för att sedan kunna tolka svaren så rättvist som 

möjligt, d v s om en av oss uppfattat något på ett sätt, så kunde den andre fylla i och 

uppfattningen ändras. Vi ville också vara på plats båda två, för att båda skulle kunna ställa 

följdfrågor. 

 

Intervjusvaren sammanställde vi direkt efter intervjuerna för att ha en så färsk bild som 

möjligt av våra anteckningar, av pedagogens kroppsspråk och pedagogens betoningar. Vi 

skickade sedan sammanställningen till berörd pedagog för påskrift. Anledningen till att vi 

sammanställde svaren på detta sätt var att vi ville grunda vårt resultat på pedagogens åsikter. 

Vi ville inte riskera att göra feltolkningar av pedagogens svar. Vi är medvetna om att ett visst 

tolkningsutrymme alltid finns men vi anser att genom pedagogens påskrift har vår tolkning av 

deras svar blivit godkänd. 

 

Observationsprotokollen omfattade ett femtiotal incidenter som vi läste igenom, jämförde 

med varandra och diskuterade. Vid ett par tillfällen hade vi skrivit olika om samma incident. 

Anledningen till detta var att vi satt på olika ställen och därmed såg incidenten från olika håll. 

Den ene av oss såg inte vad som satte igång incidenten utan bara utfallet av den. Eftersom vi 

var två kunde vi med hjälp av bådas anteckningar klargöra händelseförloppet.  

 

Vi genomförde både intervjuer och observationer och fick därmed tillfälle att ställa frågor om 

händelser vi sett samt observera vad de i intervjun sagt. Detta ger mer djup och tillförlitlighet 

än om vi bara skulle ha tolkat det vi själva observerat. Även svaren vi fick under intervjuerna 

kunde ha tolkats på ett annorlunda sätt om vi inte genomfört observationerna. Pedagogerna 

bekräftar eller dementerar sina egna svar genom att vi får tillfälle att observera dem. 

Detsamma gäller deras agerande, de får förklara anledningarna till deras handlingar under 

intervjun.  

 

 

4.5 Etikavsnitt 
Eftersom undersökningar i ett examensarbete måste bygga på respekt för dem som finns med i 

undersökningen läste vi Examensarbete för lärarutbildningen (2001) för att få vetskap om hur 
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vi skulle göra. Vi ska berätta och beskriva vad det är vi ska undersöka och varför så att de 

inblandade känner till syftet med det. De ska veta om att de kan fråga om vad som helst under 

hela undersökningen och att de kan avbryta medverkandet om de så önskar. Vi ska informera 

om anonymitet och att det färdiga arbetet inte kommer att kunna identifiera vare sig någons 

identitet eller vilken skola som deltagit i undersökningen. Genom att visa respekt på detta sätt 

gentemot undersökningspersonerna vinner man förtroende tillbaka vilket leder till bättre 

motivation från deltagarna. (Johansson och Svedner, 2001) Vi kommer inte att fråga om 

elevernas föräldrars tillstånd då det inte handlar om någon studie av barnen, vår undersökning 

handlar om pedagogers agerande. I brevet vi skickade ut till pedagogerna (bilaga 3) 

informerade vi om vilka etiska principer vi tänkte följa och när vi träffade dem så såg vi till 

att informera dem muntligt också. Eleverna gav vi koder istället för att skriva deras namn, 

detta redan i observationsprotokollen och skolornas namn täcktes över i de bilagor vi bifogar 

uppsatsen. 

 

 

5 Resultat 
Vi börjar vår resultatdel med att förklara fig.1. Vi går kort igenom de kategorierna som vi där 

visar. Vi försöker med hjälp av de kategorierna finna svar på våra frågeställningar. 

Gemensamt för alla pedagoger som vi observerat och intervjuat är att regler är till för att 

skapa arbetsro i klassrummet. Vem reglerna är till för beror på vems toleransnivå pedagogen 

utgår i från. Ses det ur pedagogens perspektiv så är det pedagogens toleransnivå som gäller 

och därmed dennes tolkning av arbetsro. Ses det ur elevernas perspektiv är det en annan 

toleransnivå som styr. Vi har märkt att pedagogernas förhållningssätt till regler har stor 

betydelse för ordningen och arbetsron i klassrummet. Där har vi fått fram tre olika kategorier; 

Konsekvent med genomtänkta undantag, Icke konsekvent och Konsekvent utan undantag.  

Kategorin Icke konsekvent delar vi sedan upp i två grupper efter anledningen de har till att 

inte vara konsekventa. Vi kallar dessa grupper för Inte skapa konflikt och Respektera 

personligheter (se figur 1).  
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5.1 Toleransnivå 
Vem reglerna är till för, ses 

det ur elevens eller 
pedagogens perspektiv? 

5.2  
Förhållningssätt 

Hur viktigt är det att hålla 
på reglerna? 

5.1.1 Ur 
pedagogens 
perspektiv 

5.2.2  
Konsekvent 

utan undantag 

5.2.1 
Icke konsekvent 

5.2.3  
Konsekvent med 

genomtänkta 
undantag 

Inte skapa 
konflikt Respektera 

personligheter 

REGLER 
Gemensamt för pedagogerna 
är att de vill skapa arbetsro 
genom att använda sig av 

regler. 
 

5.1.2  
Ur elevens 
perspektiv 

Figur 1 
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5.1 Vem är reglerna i klassrummet till för? 
I samtliga klassrum vi var och observerade i fanns någon form av regler såsom värdegrunden, 

trivselregler, skolans regler och/eller klassrumsregler (se bilagor 4-8). Alla pedagoger i vår 

undersökning utgår från att reglerna är till för att skapa arbetsro för eleverna. De delas upp i 

två kategorier beroende på vilket perspektiv de använder sig av när de avgör vad som är 

arbetsro.  

 

 

5.1.1 Pedagogens perspektiv 
Utgår pedagogerna i från deras egen toleransnivå tillhör de kategorin Pedagogens perspektiv. 

En av pedagogerna vi intervjuat menar att alla vuxna är olika i sin roll som ledare, de har 

olika toleransnivå och därför ser lektionerna olika ut med olika pedagoger. Detta såg vi 

tydliga exempel på under våra observationer då en pedagog ansåg det normalt att det var rätt 

stökigt under dennes arbetspass, medan en annan pedagog, som hade lektion med samma 

klass vid ett annat tillfälle, inte tolererade stökighet över huvud taget. Eleverna anpassade sitt 

beteende efter vilken pedagog de hade. Som exempel berättar vi här om en elev, vi kallar 

eleven E1. E1 pratade med sina bordskamrater, gick runt i klassrummet vid några tillfällen 

och pratade högt, rakt över klassrummet under ett arbetspass med en av pedagogerna. Senare 

på dagen hade E1 ett arbetspass med en annan pedagog. Detta pass ägnade E1 åt att sitta vid 

sin plats och jobba hela tiden.  

 

 

5.1.2 Elevens perspektiv 
Utgår pedagogerna i från eleverna och elevernas behov tillhör de kategorin Elevens 

perspektiv. En pedagog vi intervjuat menar att barnen inte får uppfatta reglerna som 

pekpinnar uppifrån, utan regler är till för att alla ska trivas. Pedagogerna ur denna kategori 

tycker denna fråga är viktig och tar därför upp den till diskussion redan i början av första 

klass. De menar att reglerna förankras bäst i eleverna om eleverna får vara med i 

beslutandeprocessen av vilka regler som ska gälla. Alla ska följa dessa regler, ingen 

undantagen. Däremot kan det ibland vara nödvändigt att låta elever gå ut ur klassrummet 

anser de, för att få röra på sig eller jobba själva, men i klassrummet är det samma för alla. Att 

pedagogerna i denna kategori utgår från elevens behov och perspektiv visade sig under vår 
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observation då pedagogen gick ifrån klassen en stund, eleverna fortsatte jobba som vanligt. 

Detta visar att eleverna jobbade för sin egen skull, inte för pedagogens. 

 
 

5.2 Har ett konsekvent förhållningssätt till regler betydelse för     

       förankringen hos eleven och arbetsron i klassrummet? 
 
Att det är viktigt att vara konsekvent i de regler som de har i klassrummen är alla pedagoger 

vi intervjuat överens om. Förhållningssättet till att vara konsekvent varierar dock. Vi har delat 

upp uppfattningarna i tre olika kategorier; Icke konsekvent, Konsekvent med genomtänkta 

undantag och Konsekvent utan undantag. Generellt kan vi säga att resultatet av vår 

undersökning är ju mer konsekvent en pedagog är desto bättre förankrade blir reglerna hos 

eleverna vilket ger arbetsro i klassrummet.  

 

 

5.2.1 Icke konsekvent förhållningssätt 
Denna kategori av pedagoger anser att när en elev bryter mot en överenskommen regel är det 

vid vissa tillfällen rätt att ignorera det, då det annars skulle kunna bli en större konflikt än bara 

själva regelbrottet. Pedagoger i denna kategori kan även undvika att hålla på reglerna för att 

respektera personligheter. Ett exempel på detta såg vi under en observation då pedagogen lät 

en elev vandra omkring i klassrummet. Pedagogen sade inte till eleven att sätta sig eftersom 

pedagogen ansåg att detta beteende var en del av elevens personlighet.  Till denna kategori 

hör också de pedagoger som ger direktiv till en elev men ser inte till att det fullföljs. Vid ett 

tillfälle under vår observation i en av klasserna sa pedagogen till en elev att byta plats för att 

eleven pratat med sin bordsgranne. Eleven flyttade inte på sig. Pedagogen lät eleven sitta 

kvar. Vid ett annat tillfälle, i en annan klass vi observerade, hotade pedagogen en elev om 

utvisning ur klassrummet om eleven fortsatte med sitt oacceptabla beteende. Eleven fortsatte 

men pedagogen lät eleven vara kvar i klassen. Detta visar att regeln inte var förankrad hos 

eleven. 
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5.2.2 Konsekvent utan undantag 
En annan kategori av pedagoger menar att ett konsekvent förhållningssätt, utan undantag, är 

otroligt viktigt. Eftersom eleverna behöver lära sig hur man beter sig i olika situationer 

oberoende av dess egna behov måste alla, utan undantag, följa de regler som finns. Under 

observationen visade det sig att pedagogerna som hade ett konsekvent förhållningssätt också 

hade bra ordning i sina klasser. Att de var konsekventa visade de exempelvis genom att aldrig 

tillåta att någon pratade utan att räcka upp handen. Även i dessa klasser respekterades 

personligheterna, men i klassrummet följde alla samma regler vilket gav arbetsro. De som 

hade behov av att t ex röra på sig fick efter överenskommelse med pedagogen, gå ut ur 

klassrummet för att springa av sig. På detta sätt fick alla elever sina behov tillfredsställda utan 

att arbetsron i klassrummet stördes. Eleverna till dessa pedagoger följde reglerna även när 

pedagogen lämnade rummet, vilket visar att reglerna var förankrade. 

 

 

5.2.3 Konsekvent med genomtänkta undantag 
Denna kategori av pedagoger anser att ett konsekvent förhållningssätt är väldigt viktigt men 

kan ibland tillåta vissa beteenden beroende på situationen. Som exempel kan vi nämna en av 

pedagogerna vi observerade och intervjuade som tillät att eleverna inte räckte upp handen 

under samlingen då barnen sitter i en ring på golvet, utan lät dem prata rakt ut i ett samtal 

istället. Detta gällde dock endast under samlingen och om det urartade gick pedagogen 

tillbaka till ursprungsregeln. Det är viktigt att påpeka att denna kategori inte ska uppfattas som 

inkonsekvent. Undantagen från klassrums-reglerna som gjordes var genomtänkta och hade 

långsiktiga mål. När en regel är förankrad kan den frångås, menar pedagogen, d v s motivet 

till en regel såsom handuppräckning är funktionell, den finns för att eleverna ska lära sig att 

inte prata i mun på varandra och att lyssna på andra. När detta är förankrat ska pedagogen 

kunna ta bort den regeln och eleverna ska kunna föra samtal utan handuppräckning.  

 

 

5.3 Vad gör pedagogen om det inte fungerar?  
Denna fråga svarar vi på utan att dela upp i kategorier. Vi väljer istället att redovisa vad vi 

fick för svar av pedagogerna. Anledningen till att vi gör på det sättet är att vi inte ser några 

kategorier, alla har i stort sett samma förfarande när det handlar om åtgärder. 
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Om en elev bryter mot en regel börjar samtliga pedagoger med tillsägning. Ordningsföljden 

av åtgärder efter denna kan variera lite både mellan pedagoger och från fall till fall, men alla 

har alternativ som t ex enskilt samtal, kontakt med vårdnadshavare, jobba utanför 

klassrummet under uppsikt och igentagning av missat arbete. Om eleven upprepat bryter mot 

en regel, eller om regelbrottet är allvarligt tar pedagogerna till alternativen. Om en elev t ex 

kommer för sent en gång får denne en tillsägelse, händer det vid upprepade tillfällen pratar 

pedagogen med eleven och tar även kontakt med dennes vårdnadshavare. Ett allvarligt 

regelbrott kan vara t ex slagsmål eller stöld.  

 

Att ge alternativ till ett dåligt beteende kunde pedagogen t ex använda uttryck som ’Hur var 

det nu du skulle göra när…’ och en annan pedagog påminde om det rätta beteendet genom 

gester, pedagogen visade att en elev glömt att räcka upp handen genom att själv räcka upp 

handen.  

 

Alla pedagoger var överens om att konsekvensen av ett handlande måste ha avsikt att stärka 

rätt beteende. Pedagogerna i vår undersökning menade att rätt konsekvens till fel handlande 

och att konsekvensen ska ha ett samband med det dåliga beteendet är otroligt viktigt. 

Konsekvensen av missad lektionstid var igentagning av lektionstid, konsekvensen av 

snöbollskastning på fel område kunde vara att få förklara reglerna som gäller vid 

snöbollskastning inför klassen. 

 

 

6 Diskussion 
Vi har delat upp diskussionen i tre delar som resonerar kring varsin frågeställning och avslutar 
med en generell diskussion kring gränser och ledarskap i klassrummet. 
 
 

6.1 Vem är reglerna i klassrummet till för? 
Petra Harkort-Berge och Cecilia Nilarp (2001) skriver om vikten av regler i syfte att få en 

miljö som tillåter inlärning. Även Karl Ljungström (2003) tillhör de som anser att reglerna 

behövs som ramar för eleverna, för att de ska kunna utvecklas harmoniskt. Vi ifrågasätter 

metoderna som används av pedagogerna vi skrivit om i kategorin Pedagogernas perspektiv. 

En pedagog i vår undersökning ville lära eleverna att respektera varandra som de är. Genom 

att tillåta någon att vandra runt i klassrummet vid högläsning, vill hon påvisa att det är okej, 
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för att denne har ett behov av att röra på sig. Har eleven verkligen detta behov och är det 

behovet viktigare än de eventuella elever som störs av det? Vi har sett samma elev med olika 

pedagoger och sett olika beteenden hos eleven. Det vi såg var att eleven anpassade sitt 

beteende beroende på toleransnivån hos pedagogen. Eftersom vi sett att eleven inte har behov 

av att vandra omkring frågar vi oss om motivet är rätt, om arbetsron utgick från eleven, 

klassen eller pedagogen. Enligt oss lät pedagogen vandraren gå runt för att pedagogen fann 

det svårt att hitta en annan lösning. Denne ville inte starta ”krig” med eleven och tillät därför 

ett visst mått av regelbrott. Detta har vi även sett vid andra tillfällen under våra observationer 

men anledningarna till att frångå en regel varierar dock. Den vanligast förekommande är den 

att pedagogen inte vill skapa en större konflikt utan ser hellre mellan fingrarna. Vi anser att 

konflikterna en pedagog tar i början av ett ledarskap är nödvändiga för att denne ska kunna 

erövra sin roll som ledare. Att pedagogerna inte startade en större konflikt väcker direkt 

frågan vem de ville skona, sig själva eller eleverna? Framför allt funderar vi på hur detta 

kommer att påverka relationen på längre sikt. 

 

Att se regler ur elevens perspektiv är inte lätt då det finns så många elevers perspektiv att ta 

hänsyn till. Att hitta den nivån som alla kan acceptera måste ändå vara att föredra. Den nivån 

ger alla lika möjlighet att utvecklas och framförallt trivas. 

 

 

6.2 Har förhållningssättet till regler betydelse för förankringen hos eleven och 
arbetsron i klassrummet? 
I vår resultatdel delade vi upp pedagogerna i tre olika kategorier beroende på deras 

förhållningssätt till regler. Den gruppen pedagoger som ingår i Icke konsekvent-kategorin kan 

vi dra likhetstecken till Thornbergs (2004) beskrivning av eftergiven fostranstil. De drivs av 

värme inför barnen och släpper dem fria att göra lite som de vill. I den andra kategorin, 

Konsekvent utan undantag, finns de pedagoger som använder sig av en auktoritativ fostran, 

där pedagogerna ser till vikten av att ge eleverna tydliga ramar i form av regler. De drivs, 

enligt Thornberg, av en respekt för eleverna och en vilja att samarbeta och skapa förståelse 

kring reglerna. Den tredje kategorin, Konsekvent med genomtänkta undantag, består av 

pedagoger som dels använder en auktoritativ form av fostran (Thornberg, 2004) men som 

bryter mot den ibland för att utifrån gruppens mognad, testa en mer stöttande form av 

ledarskap (Häggqvist 2004). 

 



 27

Är en pedagog konsekvent redan från dag ett skapas en tillit som är nödvändig för elevernas 

fortsatta utvecklande (Ljungström, 2003). En grupp pedagoger ur vår undersökning verkar 

inte se sina egna brister i sin förmåga att vara konsekvent. De anser att ett konsekvent 

förhållningssätt är det bästa men ser samtidigt alla undantag från det, vilket gör att 

förhållningssättet inte längre är konsekvent. Det var just dessa pedagoger som hade minst 

arbetsro i klassrummet, vilket, enligt oss, beror just på bristen i att vara konsekvent. När 

undantagen blir en regel så har det konsekventa förhållningssättet försvunnit.  

 

Enligt skolverkets rapport så är det en relativt stor del av eleverna som inte trivs i skolan och 

som inte respekterar sina lärare. Detta är intressant för oss i vårt arbete eftersom vi har en 

teori om att konsekventa lärare är att lita på och det ger respekt. Det som visat sig i vår 

undersökning är att vår teori stämde. De pedagoger som var konsekventa hade en bra arbetsro 

i klassrummet, eleverna respekterade pedagogen och visade detta genom att respektera 

varandra. Att eleverna säger till varandra på ett otrevligt sätt, retar varandra, gör saker som 

inte hör till lektionen, använder en otrevlig ton mot pedagogen och aldrig tycks sluta trotsa 

och testa pedagogen såg vi i mycket större utsträckning hos de pedagoger vars förhållningssätt 

inte var konsekvent. Det fanns inte, under vår observation, någon som sa emot eller på annat 

sätt trotsade de pedagoger som hade ett konsekvent förhållningssätt. Är det verkligen så 

enkelt att få bukt på problemen som det skrivs om? Ja, enligt det vi sett så krävs det inte mer 

än så för att eleverna ska få mer tid till skolarbetet och därmed öka sina chanser till en bra 

utveckling. Tiden som läggs ned i början på att bygga upp en trivsam, respektfull miljö får 

elever och pedagoger igen. Läggs denna tid inte ned i början, utan pedagogen försöker efter 

en tid att sätta sig i respekt hos barnen, blir det mycket svårare och risken blir stor för att en 

tjatig och otrevlig miljö skapas. En av pedagogerna vi intervjuat uttryckte att det inte är lätt! 

Lösningen är enkel, men genomförandet är svårt.  

 

Harkort-Berge & Nilarp (2001) har som vi nämnt tre aspekter att tänka på när regler ska 

skapas, dessa kan diskuteras gentemot Ljungströms (2003) metod. En av aspekterna är att 

vänta in klassen för att se behoven av regler, medan Ljungström vill ha regler från början. 

Vad som är bäst vet vi inte, vi har inte hittat något forskningsresultat i detta område. Vad vi 

kunde se under våra observationer var att de pedagoger som hade regler från början av första 

klass hade en mycket bra arbetsro och en bra stämning i klassen. Dessa pedagoger bestämde 

med eleverna, under styrning, vilka regler som skulle gälla. Reglerna hänger sedan med till 

barnen gått ut trean. Tillfälliga regler som skapas efter behov, kan också tas bort om behovet 
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inte längre finns. Ett exempel på en sådan regel kan vara att eleverna inte får ha med sig 

Pokémonkort till skolan. Det verkade som om de tillfälliga reglerna fungerade bra och vi 

tolkar det som att de elever som har regler från början och en pedagog som är konsekvent med 

dem, också har det lättare att rätta sig efter en ny, tillfällig regel. En teori vi har, som vi inte 

har några vetenskapliga belägg på men som vi gärna vill nämna, är att just dessa elever lättare 

känner in vad som gäller på ett nytt ställe också, t ex om klassen ska på en teaterföreställning. 

Om det är så eller inte är en intressant fråga menar vi. 

 

 

6.3 Vad gör pedagogen om det inte fungerar? 
Pedagogerna i vår undersökning har ett förfaringssätt som till stor del stämmer överens med 

vad som står i grundskoleförordningen när det kommer till påföljder av en elevs olämpliga 

beteende. Det pedagogerna inte förmedlade till oss var ifall de tog kontakt med skolledningen 

som det i grundskoleförordningen står att pedagogen ska göra ifall företeelserna är allvarliga. 

Vi tolkar det som att de antingen glömt bort att berätta det för oss, att de aldrig behövt gå så 

långt eller att de helt enkelt aldrig haft för avsikt att blanda in skolledningen utan bestämt sig 

för att lösa det med eleven och föräldrar endast. 

 

Wennberg & Norberg (2004) menar att ett alternativ till den olämpliga handlingen bör ges av 

pedagogen. Det framgår av intervjuerna och observationerna att så sker vid de flesta tillfällen. 

Vi anser att ett dåligt beteende bör ersättas av ett bättre. Genom att ge eleverna andra 

alternativ hjälper man dem att se andra möjligheter till eget handlande. Om de inte vet vad 

som är rätt från början kan vi inte förvänta oss att de vet det bara för att vi berättar vad som är 

fel. Har pedagogen inte sagt att eleverna ska räcka upp handen när de vill ha ordet kan vi inte 

tro att eleven ska räkna ut det själv bara för att pedagogen påpekar att det är fel att prata rakt 

ut. 

 

 

6.4 Gränser och ledarskap i klassrummet 
Det är mycket intressant att ingen av de pedagoger vi träffat har någon litteratur eller 

handledning att luta sig tillbaka på, alla gör vad deras erfarenhet och magkänsla säger. I 

ämnen såsom svenska och matematik finns lärarhandledningar och till temaarbeten finns 

metoder, men hur en pedagog kan få en bra ledarposition i klassrummet är inget som berörs i 
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de böcker vi kunde se att pedagogerna hade. Pedagogerna var väldigt måna om att visa oss 

vad de gjort under lektionerna, vilka nya läroböcker som kommit och vad de hade i sina 

boklådor, men ingen visade litteratur som berörde vårt ämne. En av skolorna har boken, Var 

går gränsen, av Lindell och Hartikainen (2001). Det var tänkt att denna bok skulle gå runt i 

arbetslagen så alla fick möjlighet att läsa den, men det var inget som nämndes av pedagogen 

vi besökte. Vi tolkar detta som att pedagogerna tycker att kunskapsämnena är viktigare än 

värdegrunden och dess innehåll p g a att pedagogerna inte har rätt kunskap om hur de kan 

arbeta med denna. Vi tycker att det är av största vikt att pedagogerna får utbildning i att sätta 

gränser, att de har litteratur som berör regler och arbetsro och att de kritiskt börjar titta på sig 

själva och vad de har missat att göra om det är stökigt i gruppen. Vi har den bestämda åsikten 

att alla grupper kan fungera oavsett vilka elever den består av. Fungerar det inte så har 

pedagogen missat något. Det finns alltid ett sätt och just därför är det viktigt att pedagogen är 

beläst i metoder och har förmågan att använda dessa tillsammans med magkänsla och 

erfarenhet, både egen och andras.  

 

Vi har genom den litteratur och styrdokument vi läst samt observationer och intervjuer vi 

gjort med verksamma pedagoger insett vikten av regler och normer i klassrummet.  Vi anser 

att ett konsekvent förhållningssätt inför de regler som finns i klassrummet är det viktigaste, 

om det ska fungera på bästa sätt. Om det ska skapa absolut bästa ordning och arbetsro i 

klassrummet är det ett måste. Det vi har funderat på är varför det inte är så viktigt hos vissa 

pedagoger. En teori som vi har är att det kan beror på att det i Lpo94 endast finns 

kunskapsmål som ska uppnås. Värdegrunden är endast att sträva emot. Kanske detta tolkas på 

olika sätt av pedagogerna, därför arbetar de olika med värdegrunden och dess innebörd. 

Susann Häggqvist (2004) menar att värdegrunden behöver utvärderas tillsammans med 

barnen och det är en förutsättning för att få en bättre arbetsmiljö. Detta är ett exempel på hur 

man som pedagog kan visa eleverna att värdegrunden är viktig även om det i Lpo94 inte är ett 

mål att uppnå. Ett annat exempel på hur pedagogen kan göra det viktigt för eleverna är att 

skicka hem värdegrunden för att eleven tillsammans med föräldrarna ska prata om den (bilaga 

5), som de gjorde på en av skolorna vi observerade. Frågan är om det i de lägre åldrarna ses 

som en skild företeelse eller som en del i vardagen att lära sig vad värdegrunden står för. 

Finns det en risk med att skilja det från vardagen och göra det till en ”lektion”? Finns det en 

poäng med att belysa värdegrunden eller blir det en utantill-kunskap? Kan det vara bättre att 

arbeta med dessa värden utan speciella grupper, lektioner, utvärderingar och temadagar?   
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6.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis vill vi säga att arbetet gav oss mer frågor än svar. Vi vill gå vidare och 

undersöka de frågor som uppkommit under arbetets gång. Vi har dock fått en bestämd åsikt 

om hur vi vill arbeta med att hantera klassrumssituationen som färdigutbildade pedagoger. Att 

vara konsekvent med få, väl genomtänkta och motiverade regler är a och o när det handlar om 

att skapa ordning och arbetsro i klassrummet både för eleverna och för pedagogen.  

 

Fortsatt forskning: 

Exempelvis tycker vi det är intressant att försöka tolka Lpo94, där mål att uppnå skiljs från 

mål att sträva mot. Vad gör detta för värderingen av hur viktigt det är att sträva mot målen 

gentemot att uppnå dem? Det är också väldigt intressant att studera vad pedagoger står för och 

vad de sen faktiskt gör och varför. Att studera vad innehållet i en regel har för betydelse har 

Thornberg redan gjort men han har koncentrerat sig på de högre åldrarna, att studera det i de 

lägre åldrarna och jämföra med Thornbergs resultat vore mycket intressant. Även 

formuleringen av regler är intressant att titta på, har det betydelse om det står vad eleverna 

INTE får göra jämfört med om det står VAD eller HUR de ska göra? Vi har i vår uppsats tagit 

upp lite grann om vikten av att ge ett bra alternativ till en felaktig handling, det vore intressant 

att forska vidare om. 

 

Som avslutning vill vi summera resultatet av detta arbete med att citera Karl Ljungström. ”Att 

vara tydlig och att sätta gränser är liktydigt med att bry sig om och att ge trygghet. Det ingår i 

elevernas förväntningar gentemot oss som vuxna att vi ska sätta gränser.” (Ljungström, 2003, 

s.14). 
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Bilaga 1 
Första kontakten med de utvalda skolorna. 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter som är i full gång att skriva vår c-uppsats om hur klassrumssituationen ser ut, (regler, 
ordning, respekt, ledarskap, relationer). Vi koncentrerar oss mest på relationen mellan elev och lärare. 
Nu undrar vi om det skulle gå bra att komma och observera i en förskole/lågstadieklass under ett par skoldagar? 
Det vi kommer att titta på är hur klassrumssituationen ser ut och varför. Vad eleverna läser har ingen betydelse, det är 
endast det sociala samspelet vi är intresserade av. Vi vill gärna se klassen i olika situationer så som i gymnastiksalen, 
slöjdsalen. 
Vår ambition är att synas och märkas så lite som möjligt för att få en bild så nära verkligheten som möjligt.  
Vi kommer gärna under veckorna 6 och 7 (utom 8, 18 februari). 
Maila gärna om möjlighet finns. Vi kommer höra av oss under morgondagen, men vi vet att det kan vara svårt att få 
tag på er, så mail från er är att föredra. 
Tack på förhand! 
Mvh 
Maria Hellberg och Tina Gustafsson 



Bilaga 2. 
Mall till observationsprotokoll 
 
Plats: 
Starttid: 
Sluttid: 
Hur många elever/ålder på elever: 
Lärare/fritidspedagog:  
 
Händelse: 
 
 
Elev   Lärare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egen kommentar: 
 
 
 
 



Bilaga 3. 
Brev till de intervjuade pedagogerna 
 
Hej! 
 
Nu har vi skrivit ned det vi tycker att du sa under tillfällena vi pratades vid. Läs igenom och 
skriv under, om det inte är något du vill ändra på. Är det så att vi har skrivit något tokigt så 
skulle vi vara tacksamma om du meddelade oss via mail så snabbt som möjligt. 
 
När texten är godkänd kommer den att användas som underlag, data i vår uppsats. Ditt namn 
kommer inte stå med i uppsatsen, inte heller barnens eller skolans namn. Texten med din 
underskrift ska dock finnas tillhands under tiden uppsatsen bearbetas, så om någon skulle vilja 
kontrollera uppgifterna under exempelvis opponeringen så måste vi visa den. Skulle du av 
någon anledning inte gå med på detta så måste du meddela oss, då tar vi i så fall bort den som 
underlag i uppsatsen. Barnens namn kommer dock inte under några omständigheter att 
nämnas. 



 

Bilaga 4 



Bilaga 5 



Bilaga 6 



Bilaga 7 



Bilaga 8 

Trivselregler 
 
 

 Man ska inte svära och säga fula ord 

 Man ska vara snäll mot varandra 

 Alla får vara med 

 Inte såra eller skada varandra 

 Man ska ha respekt för varandra 

 Visa hänsyn 

 Man ska passa tiderna 

 Vara tyst när läraren eller kompisen pratar 

 Man ska vara ärlig 

 Man ska inte retas 

 Behandla andra som man själv vill bli behandlad 



Bilaga 9. 
Frågorna vi ställde till pedagogerna vid intervjutillfällena. 

 
Detta vill vi få reda på: 
 
Finns det regler i klassrummet? 
 
Kan barnen dem? 
 
Hur ser de ut? 
 
Hur kom de till? 
 
Finns det regler för skolan? 
 
Vem har bestämt dem? 
 
Finns det konsekvenser för brutna regler?  
 
Hur ser de ut? 
 
Vad anser läraren om regler, syften, viktighet? 
 
Pratas det om regler i klassen eller finns de bara? 
 
Finns det regler som fungerar mindre bra? 
 
Vad gör läraren om det inte fungerar? 
 
Reglerna som finns, när uppkom dom? 
 

 

 

 




