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Abstract 

 

Teachers and special education teachers play a vital role in the creation of a study 

environment that fosters productivity in students. The current study aims to further expand the 

knowledge regarding teacher’s perception of common work with developing an optimal study 

environment within the classroom and the educational institution. In order to achieve this, 

qualitative interviews have been performed and study results analyzed according Nilholm´s 

model of the three different perspectives on special education: The critical perspective, the 

compensatory perspective and the dilemma perspective.  

The study results show that the concept of order and study environment is not clearly defined 

among the interviewees. However, the concept appears to presuppose the teacher’s 

responsibility to create the sense of security and effective study environment to those students 

who express the wish to educate themselves (Children make the things right only if they have 

been shown the correct way to do it). The same rule is applied in differentiating desirable 

behavioral traits in students from those which are undesirable and unapproved. Moreover, 

teacher’s role in the establishment of order and productive study environment possesses 

decisive impact on the educational goal achievement in the students. Thus, the teacher has to 

be skilled in nurturing the sense of secure and creating the feed-back responsive relations with 

students as well as setting high expectations and taking initiative into leading and influencing 

students. In addition, this study emphasizes importance of an adequate and a well designed 

education for teachers enabling them to mange and resolve conflict situations to which they 

are exposed on daily basis, as well as to equip them with necessary forms, strategies methods 

and tools in order to achieve this goal. According to the study results the manual-driven 

methods appear to be the most successful and structured in achieving order and productive 

study environment, however they also proved to be more excluding than including for the 

students. Interaction and a dialogue between school principal and individual teachers in the 

practical realization of education is also an important segment in achieving this goal. Finally, 

this study did not observe any difference in working assignments between student chancellor 

and special education teacher in creating order and productive study environment. 

In summary this study shows that teachers and special education teachers have a decisive role 

in creating optimal study environment, as well as setting norms and differences between 

desired and approved behavioral traits in students. Moreover, adequate and well-designed 

education of teachers is a most important prerequisite to achieve this goal.  

 

 

Keywords: order and study environment, teacher, leadership, relations, treatment, approach. 

  



 
 

Innehåll 

Inledning ..................................................................................................................................... 1 

Syfte och frågeställningar ....................................................................................................... 1 

Bakgrund .................................................................................................................................... 2 

Styrdokument ......................................................................................................................... 2 

Skollagen .................................................................................................................................... 2 

Läroplanen ................................................................................................................................. 3 

Centrala begrepp .................................................................................................................... 3 

Ordning och studiero ................................................................................................................. 3 

Litteraturgenomgång .............................................................................................................. 4 

Synsätt i arbetet med ordning och studiero ................................................................................ 4 

Arbetet med ordning och studiero i klassrummet ....................................................................... 8 

Lärarens roll i skapandet av ordning och studiero .................................................................. 13 

Teoretiska utgångspunkter ................................................................................................... 17 

Kompensatoriskt perspektiv ..................................................................................................... 18 

Kritiskt perspektiv .................................................................................................................... 18 

Dilemmaperspektivet ................................................................................................................ 18 

Metod ....................................................................................................................................... 19 

Metodval ............................................................................................................................... 19 

Urval ..................................................................................................................................... 19 

Datainsamlingsmetod ........................................................................................................... 20 

Genomförande ...................................................................................................................... 21 

Bearbetning av data .............................................................................................................. 21 

Tillförlitlighet ....................................................................................................................... 22 

Etiska principer .................................................................................................................... 22 

Resultat och Analys .................................................................................................................. 23 

Synen på ordning och studiero i klassrummet ..................................................................... 23 

Analys ....................................................................................................................................... 26 

Arbetet kring ordning och studiero ...................................................................................... 28 

Olika arbetssätt och 2 olika skolor .......................................................................................... 28 

Svårigheter i arbetet ordning och studiero på de båda skolorna ............................................ 35 

Analys ....................................................................................................................................... 36 

Lärarens och specialpedagogens betydelse för ordning och studiero .................................. 38 

Analys ....................................................................................................................................... 43 



 
 

Diskussion ................................................................................................................................ 44 

Synen på ordning och studiero i klassrummet ..................................................................... 44 

Arbetet kring ordning och studiero ...................................................................................... 45 

Lärarens och specialpedagogens betydelse för ordning och studiero .................................. 46 

Referenser .....................................................................................................................................  

Bilaga 1 ........................................................................................................................................  

Intervjufrågor ...........................................................................................................................  

Bilaga 2 ........................................................................................................................................  

Manualstyrda metoder ..............................................................................................................  

 

  



1 
 

Inledning 
Skolan är en mötesplats för elever, lärare och övrig skolpersonal. Förutom hemmet, är skolan 

den plats i samhället där barn och unga möter de vuxnas värld. Enligt lag är barn och 

ungdomar tvungna att komma till skolan till och med sitt 16:e år. Den obligatoriska skolan är 

en tvångsorganisation där barn och ungdomar tillbringar nästan 7000 klocktimmar av sitt 

liv.1Arbetet i skolan utspelar sig främst mellan lärare och elever. De är de två viktigaste 

grupperingarna med traditionellt åtskilda uppgifter. Inom respektiver grupp finns specifika 

uppfattningar om vad livet i skolan går ut på, vilka som har makt och inflytande över beslut, 

vilka sociala normer som råder för arbetet och vilka belöningar man kan förvänta sig för olika 

prestationer.2 Harkort-Berge och Nilarp påstår i likhet med forskning att lärare som inte klarar 

av att skapa arbetsro i klassen, har svårt att lyckas som lärare oavsett ämneskunskaper. Vidare 

menar de att goda relationer är extra viktigt för elever som har det svårt i skolan. Dessa elever 

uppskattar vuxna som tar kontakt och intresserar sig för dem. Om man undviker eleverna blir 

relationen naturligtvis inte bättre.3 Snarare blir det svårare att tackla de problem som uppstår.4 

Skolan har ett tydligt uppdrag att skapa goda förhållanden för att stödja barn och ungdomars 

utveckling. I Läroplanen för grundskolan står det att skolan 

 
ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Var och en som 

verkar i skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 

gemensamma miljö.5 

 

Trots detta finns det gott om exempel på elever som inte kan få eller har arbetsro i 

klassrummet. Enligt Kimber slåss skolan idag med många problem. Mest oroande är att elever 

i den svenska skolan upplever skolan som rörig, bökig och stökig. De tycker att det största 

problemet i skolan är att det saknas arbetsro. Arbetsro är A och O för att elever ska lära sig 

saker. Den som ska skapa denna arbetsro är ledaren/läraren. Det finns mycket kunskap om 

vad som är effektivt för att skapa arbetsro och lugn och ro i skolan. Det konstiga är att en del 

av det vi genom studier vet är verksamt - t.ex. att vara en tydlig ledare - tror många är 

medfödda egenskaper. Enligt Kimber går det att träna upp sin egen ledarförmåga. Om man 

bara vågar pröva några saker man inte gjort förut så kan man ganska snart bli en bättre ledare 

i klassrummet.6 Denna situation upplevs på flera olika skolor och så även på skolan jag 

arbetar på. Anledningen till att detta är intressant att studera är att se hur andra skolor arbetar 

för att upprätthålla och komma tillrätta med ordning och studiero i klassrummet. Ur 

specialpedagogisk relevans är det av vikt att se hur specialpedagogens roll ser ut i detta 

arbete.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utveckla kunskap om lärares och specialpedagogers uppfattningar 

om arbetet med ordning och studiero i klassrummet. För att få svar på mitt syfte har jag 

formulerat några frågeställningar: 

 Vilka synsätt använder sig lärare och specialpedagoger av? 

 Hur arbetar lärare och specialpedagoger med ordning och studiero? 

 Vilken roll har läraren och specialpedagogen i skapandet av ordning och god studiero i 

klassrummet? 

                                                 
1 Stensmo, C. 2008.  Ledarskap i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 
2 Blossing, U. (2003). Skolförbättring i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 
3 Harkort-Berge, P. & Nilarp, C. (2002).Överlevnadshandboken för nya lärare. Stockholm: Förlagshuset Gothia AB. 
4 Kimber, B. (2008) Lyckas som lärare: Förhållningssätt och ledarskap i klassrummet. Gleerups.  
5 Skolverket, (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Utbildningsdepartementet Stockholm: Fritzes 

  Sid.7 
6 Kimber (2008) 
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Bakgrund 
I bakgrundsdelen presenteras vad skollagen och läroplanen säger om ordning och studiero. 

Därefter redovisas några centrala begrepp som har betydelse för studiens fortsatta 

fördjupning. Vidare i litteraturgenomgången kommer forskning, litteratur och 

populärvetenskap presenteras och som är av relevans för undersökningens syfte och 

frågeställningar. 

 

Styrdokument 

 

Skollagen 

Statsrådet Jan Björklund förordade i november 2006 Skollagsberedningen, att utarbeta ett 

förslag till en ny skollag. Den 15 juni 2009 lämnades detta förslag in, och 

Skollagsberedningen redogjorde bland annat om varför det fanns skäl till att utöka de 

befogenheter lärare har vad gäller disciplinära åtgärder. De menade då att skolans uppdrag 

inte kunde uppfyllas på grund av otillräckliga regler för att hantera bland annat kränkningar, 

skadegörelse och bristande studiero. Men även att olika former av kränkningar, skadegörelse 

och bristande studiero är vanligt förekommande och medför att elever och lärare inte får rätt 

förutsättningar för att skolans uppdrag ska kunna fullgöras.7  
 

Den nya skollagen trädde i kraft den 1 juli 2011 och utgörs av totalt 29 kapitel. Dessa består 

av både allmänna föreskrifter vilka berör alla skolformer och kapitel som specifikt reglerar 

olika skolverksamheter.8 Kapitel 5, Trygghet och studiero är en av de allmänna föreskrifterna 

som berör alla skolformer, med vissa undantag för förskolans verksamhet. I kapitlet finns 

bestämmelser om tillämpningsområden, arbetsmiljö, ordningsregler, disciplinära och särskilda 

åtgärder samt dokumentation. Under avsnittet Allmänna befogenheter för rektor och lärare 

framgår att omedelbara och tillfälliga åtgärder får vidtas, om dessa är befogade för att 

tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs 

ordningsstörande uppträdande. Kapitlets huvudsakliga syfte är att ge möjlighet att utforma 

utbildning så att alla elever kan tillförsäkras en trygg skolmiljö där alla kan få en trygg 

skolgång. Den nya skollagen förtydligar lärares och rektorers befogenheter och fler åtgärder 

kan nu användas för att få studiero i klassrummet. Några av dessa nya åtgärder som kan 

användas vid tillfällen då elevers trygghet och/eller studiero riskeras är bland annat skriftlig 

varning, avstängning från undervisningen en kortare tid samt omhändertagande av föremål 

som stör undervisningen eller utgör en fara för skolsäkerheten. Lagen föreskriver också att en 

disciplinär åtgärd endast får vidtas om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga 

omständigheter. Nya direktiv som tillförts i den nya skollagen jämfört med den föregående 

skollagen, är bland annat utvisning ur undervisningslokalen, kvarsittning, skriftlig varning och 

förflyttning av undervisningsgrupp och byte av skola för att ge lärare och rektorer verktyg för 

att upprätthålla en trygg skola där alla kan få arbetsro. 9 Regering och riksdag vill att skolans 

uppdrag inte bara är att förmedla kunskap. I skollagen framgår det tydligt att utbildningen ska 

vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.10 Vetenskap handlar om ett systematiskt 

utforskande av tillvaron vars yttersta mål är att ge en förståelse för perspektiv på densamma. 

Att ifrågasätta och problematisera utgör vetenskapens motor.11 

 

                                                 
7 http://www.regeringen.se/sb/d/11322/a/128309 Hämtad 20131225 kl 15.23 
8 SFS 2010:800. Skollagen. Med lagen om införande av skollagen (2010:801)Tredje upplagan. Norstedts Juridik AB. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. 
9 SFS 2010:800, kapitel 5. Trygghet och studiero 6 § 
10 SFS 2010:800, kapitel 1. Inledande bestämmelser 5 § 
11 Skolverket. (2013). Forskning för klassrummet- Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken. Fritzes. 

http://www.regeringen.se/sb/d/11322/a/128309
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Läroplanen 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) är den läroplan som 

gäller från och med höstterminen 2011 i Sverige. I den nya läroplanen ingår detaljerade 

kursplaner för respektive skolämne, både vad gäller målbild men även centralt 

kunskapsinnehåll. En av de stora förändringarna från Lpo 94 är att kursplaner för samtliga 

ämnen bakas in i läroplanen. Dessa kommer att beskriva mål som elever ska ha uppnått i 

slutet av skolår 3, 6 och 9 Lgr 11 beskriver liksom sina föregångare skolans värdegrund och 

demokratiuppdrag. Bland annat alla barns lika värde, solidaritet, respekt samt elevers rätt till 

inflytande.  I Lgr 11 kan man läsa att den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt 

en livslång lust att lära. Utbildningen ska även förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på.  Alla som arbetar och verkar inom skolan ska också främja aktning för 

varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Skolan ska även främja 

förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Det är inte tillräckligt att i 

undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar.12
 

 
Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara 

en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Personlig trygghet 

och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att 

i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att 

göra framsteg och övervinna svårigheter.13  
 

I Lgr 11 kan man läsa om att skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra 

människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och 

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. Vidare 

kan man läsa att alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av 

särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. 

Rektors ansvar enligt Lgr 11 är bland annat som pedagogisk ledare ett särskilt ansvar för att 

personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra 

sina uppgifter.14 

 

Centrala begrepp 

 

Ordning och studiero 

I skolan och inom klassrummets väggar, är min uppfattning att ordning och studiero är en 

nödvändig del i vardagen. För att undervisningen ska fungera och eleverna ska kunna arbeta 

med sina uppgifter måste det finnas någon form av ordning och studiero som kännetecknas av 

att eleverna kan sköta sitt arbete, att de tar ansvar samt att de skapar och upprätthåller goda 

relationer till andra människor. Det kännetecknas även av elever som tar sitt eget ansvar och 

sköter sitt arbete sysselsätter sig med uppgifterna av egen vilja. När eleven är ansvarstagande 

för sitt lärande sköter hon/han sina studier även när läraren inte ser på. Med ansvarstagande 

avses koncentration, självbehärskning, respekt för andra och störningsfria lektioner. Skolan är 

ett led i elevernas sociala fostran och målet med social fostran är självkontroll, goda 

umgängesvanor och goda relationer till andra. Samtidigt som den sociala fostran är en 

förberedelse för deras vuxenliv. I en stökig klassrumsmiljö drabbas både elever och lärare av 

sociala, psykiska och fysiska påfrestningar. Ordning och studiero innebär att eleverna själva 

reglerar sitt beteende på ett gynnsamt sätt där alla kan arbeta i lugn och ro mot gemensamma 

mål. 

                                                 
12 Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Utbildningsdepartementet Stockholm: Fritzes. 
13 Skolverket (2011), sid. 10. 
14 Skolverket  (2011). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6sttermin
http://sv.wikipedia.org/wiki/2011
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kursplan_i_Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skol%C3%A4mne
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lpo_94
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kursplan
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rdegrund


4 
 

Enligt Stensmo kan ordning i klassrummet emellertid inte definieras utifrån ett tillstånd som 

gäller för alla sorters arbete i klassrummet. Läraren måste ta hänsyn till en rad olika faktorer 

och vara försiktig i arbetet med att upprätthålla ordningen i klassrummet. Beroende på 

situation har olika händelser olika konsekvenser vid olika undervisningstillfällen. Detta får till 

följd att ordning inte kan upprätthållas en gång för alla och sedan kan antas vara intakt. Istället 

måste den ständigt följas upp och upprätthållas och är på så sätt en ständigt pågående process. 

Det är läraren som leder denna process. Detta ledarskap är framgångsrikt om läraren kan 

förstå vad som händer i ett klassrum vid olika tillfällen och om läraren är utrustad med de 

färdigheter som krävs för att styra arbetet i klassrummet. Därför bör en lärare veta hur denne 

ska agera vid tillfällen när situationen i klassrummet påverkas av misstag, intrång och 

oförutsedda händelser.15 

 

Litteraturgenomgång 

Här kommer tidigare forskning, litteratur och populärvetenskap presenteras och som är av 

relevans för undersökningens syfte och frågeställningar. Innehållet har för avsikt att belysa 

vilka olika synsätt som finns och arbetet med ordning och studiero i klassrummet. 

Avslutningsvis påvisas lärarens roll i skapandet av ordning och studiero i klassrummet. De 

avhandlingar och vetenskapliga artiklar som studien innefattar har sökts via Google och Umeå 

Universitets bibliotek och med hjälp av sökmotorn ERIC.  

I detta arbete har även artiklar, internetsidor, youtube och populärvetenskap används som 

underlag. Inläsning av litteraturen har skett kontinuerligt under arbetets gång. 

 

Synsätt i arbetet med ordning och studiero 

Henricssons forskning visar att lärare tycks ha för få strategier att stödja barn med psyko-

socio-emotionella svårigheter, däribland elever med utagerande beteende, och behöver stöd 

och hjälp att hitta strukturerade och effektiva strategier att möta barn i svårigheter. Resultaten 

visar också att en negativ lärarkontakt - och relation, tycks påverka mer negativt än vad 

uppmuntran gör.16  

 

Trots detta finns det många olika framgångsfaktorer som Hugo vill framställa som är av stor 

betydelse för ett gott klimat i klassrummet. Lärarna i hans studie är alla ganska olika som 

personer, men enligt Hugo har de en liknande människosyn, kunskapssyn och syn på en 

lärares förhållningssätt till sina elever. Gemensam för dem är också att eleverna snabbt 

accepterade och deltog i deras undervisning. Enligt Hugo beror framgången på att lärarna har 

utvecklat pedagogiska modeller och strategier i sin levda praktik för att stimulera lärande hos 

elever som helt tappat förtroendet för skolan. De benämner sin pedagogik som 

dialogpedagogik, aktivitetspedagogik, erfarenhetsbaserad pedagogik, kommunikativ 

pedagogik och relationsinriktad pedagogik. Lärarna i Hugos studie berättade att de alltid har 

intresserat sig för elever som inte har haft det så lätt i skolan. De menade att de drivs av ett 

starkt socialt engagemang och tycker att det är stimulerande och betydelsefullt att möta dessa 

elever i undervisningen. Enligt Hugo beskrev lärarna sig som att de hade relativt lätt för att 

möta elever som skolan definierar som omotiverade och stökiga, där behovet av att någon ser 

dem och bekräftar dem och att någon ser och tror på dem, är väldigt stort. Lärarna ser det som 

skolans uppgift att ge även dem möjlighet att lyckas med skolarbetet. Vidare menar Hugo att 

lärarna bär på en övertygelse om att alla människor har en inneboende potential och att skolan 

kan lyckas med alla elever om rätt förutsättning ges.17 

 

                                                 
15 Stensmo (2008). 
16 Henricsson, L. (2006). Warriors and Worriers: Development, Protective and Exacerbating Factors in Children with Behavior Problems. A 

Study Across the First Six Years of School. Uppsala: Uppsala Universitet, Institutionen för psykologi. 
17 Hugo (2011). 
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Edin och Drummond är tydliga med att det är av stor vikt att alla är konsekventa i sitt 

beteende och gör likadant, att alla följer samma fasta ramar. Att man säger nej, då betyder det 

nej, Och att man har ett val. Antingen går man uppför trappan eller så går man nerför. Det är 

enkelt menar Edin och Drummond, väljer man att gå nerför trappen då får man ta ansvar för 

konsekvenserna. Och samma sak när man väljer att gå trappan upp, då vet man att man har 

fixat det här och då blir allt mycket bättre och trevligare. Det blir kanske till och med en 

belöning. Detta system fungerar och det är nolltolerans för barn ska inte uppföra sig hur som 

helst. Man ger inte tomma hot, utan fullföljer det som blivit bestämt. Edin och Drummond 

påvisar att det är så viktigt att vi vuxna är bra förebilder och vågar vara vuxna och se till att 

man alltid är konsekvent i det som bestämts.18 

 

Ross W Greene är universitetslektor i psykologi vid Psykiatriska institutionen vid Harvard 

Medical School i USA och grundare av metoden Collaborative Problem Solving (CPS). 

Greene har studerat elever som uppvisar ett utagerande beteende och beskriver möjliga 

orsaker som kan ligga bakom. Det första området han beskriver är svårt temperament, såsom 

bristande anpassningsförmåga och svårigheter med förändringar i rutiner. Det andra området 

handlar om bristande social förmåga, det vill säga svårigheter att tolka och förstå andra 

människors intentioner i socialt samspel. Enligt Greene kan ett utagerande beteende också 

orsakas av kommunikationsstörningar. En del elever har bra språkförståelse men svårt för att 

kommunicera verbalt och sätta ord på sina känslor. Har man ett begränsat förråd av känsloord 

är det lätt att man använder andra ord vid frustration som exempelvis "Håll käften" eller "Jag 

hatar dig" etc. Ett utagerande beteende kan enligt Greene också bottna i låg sinnesstämning. 

Sinnestämningen kan gå ner om man exempelvis är trött eller hungrig, vilket kan göra att man 

för tillfället blir grinig, arg och lättirriterad. För de flesta människor är detta övergående, 

medan en del människor befinner sig i ett ständigt tillstånd av exempelvis retlighet och 

irritation. Oro och ångest kan också orsaka ett utagerande beteende. När man är rädd eller 

orolig för något kan förmågan att tänka sammanhängande och rationellt försämras. Något som 

orsakar utagerande beteende för en stor del elever inom skolan är inlärningsproblem, särskilt 

så kallade icke-verbala inlärningsproblem. Elever med icke-verbala inlärningsproblem har 

ofta en klar bild över hur ett problem ska lösas och har då svårt för att acceptera andra sätt att 

göra det. Slutligen, skriver Greene, kan en elev med utagerande beteende ha brister i exekutiva 

funktioner, vilket betyder att eleven exempelvis kan ha svårigheter med planering och 

organisering. Greene menar att det med rätt bemötande går att hjälpa elever med utagerande 

beteende i rätt riktning, men med fel bemötande kan man istället förvärra ett beteende. 

Disciplinåtgärder och efterhandskonsekvenser såsom kvarsittning och avstängning fungerar 

väldigt dåligt på dessa elever. Det gäller istället att ligga steget före. Genom ett gott samarbete 

mellan alla som möter eleven, inte minst mellan lärare och föräldrar, kan man komma långt i 

arbetet med dessa elever.19 

 

Hugo ser betydelsen av det sociala engagemanget och kompetensen att kunna möta alla elever 

och skapa en meningsfull relation var nödvändiga för att lärande i ämnen över huvudtaget 

skulle kunna ske. Lärarna i hans studie var också duktiga på att hela tiden bygga 

undervisningen på elevernas tidigare erfarenheter och sakta gå framåt utifrån deras egna 

erfarenheter, vilket gav eleverna trygghet. En trygghet som innebar att eleverna upplevde 

kontinuitet och att deras förvärvade kunskaper var viktiga kompetenser i skolarbetet. Hugo 

menar att det krävdes öppenhet, intresse och engagemang av lärarna för att i sin undervisning 

utgå från eleverna och deras erfarenheter. Det handlar om att som lärare hela tiden ställa sig 

frågan: Vilka är det som jag har framför mig i klassrummet? Vidare menar Hugo att istället 

                                                 
18 Edin & Drummond (2006). 
19 Greene, Ross W (2003). Explosiva barn. Stockholm: Cura Bokförlag. 
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för att fokusera för mycket på så kallade nyttiga kunskaper i form av fakta, bör lärarna utgå 

från det som gör att elever önskar lära sig. För de elever som tappat förtroendet för skolan, 

och har ett starkt skolmotstånd och många negativa erfarenheter av mer traditionell 

undervisning, kan åskådlighetsundervisning vara en nyckel till lärande. Av stor betydelse för 

framgång, ordning och studiero i klassrummet är också att lärarna skapar ett meningsfullt 

sammanhang. Elevernas skoltillvaro i grundskolan präglas många gånger av ett schema som 

består av en mängd ämnen, där eleverna ska lära sig samma innehåll under samma tidsperiod, 

istället för att integrera olika ämnen så mycket som möjligt.20 

 

Nyckeln till att eleverna ska bli mottagliga för undervisning är att arbeta med elevernas 

inställning till vad de skulle lära sig. Lärande sker bäst i lustfyllda situationer. Det har dock 

visat sig att skolmotstånd går att bryta genom lärares engagemang, goda relationer mellan 

elev och lärare, en upplevelse av delaktighet och ett innehåll som de studerande upplever är 

på riktigt.21 Edin och Drummond anser att alla barn har rätt att gå i skolan men verkligheten 

visar att vi inte kan fortsätta att behandla alla lika. Alla elever motiveras på olika sätt och 

eleverna är inte en homogen grupp. Eleverna föredrar inte samma undervisningsstil, de lär sig 

inte lika fort. Detta har medfört att Edin och Drummond använder sig av något som de kallar 

Spiral Dynamics för att beskriva vilket förhållningssätt och vilken ledarstil pedagogen ska 

välja för olika elever.22 Gemensamt för lärarna i Hugos studie är att lärarna reflekterar mycket 

över sin undervisning och är öppna för förändringar och nya perspektiv. Samtidigt är det a 

och o i framgångsfaktorn att de har nära och täta samarbete mellan varandra. Lärarna menar 

att det framförallt handlar om två saker: Man behöver mentalt stöd av varandra och man bör 

ha ett samstämmigt förhållningssätt till eleverna och ställa upp identiska regler i klassrummet 

för att eleverna ska känna sig trygga. Hugo menar att en annan framgångsfaktor var 

samarbetet med föräldrarna, vilket innebar att lärarna redan för början etablerade en nära 

kontakt med eleverna föräldrar. 23 Hugobeskriver i och med sin forskning om tio olika, 

anmärkningsvärda och sammanfattade slutsatser för framgång i klassrummet och dessa är: 

 

Inled inte ett möte med omotiverade elever med att testa deras kunskaper. 

Man måste tycka om eleverna. 

Lärares förväntningar påverkar hur det går för eleverna. 

Det kan vara bra med små undervisningsgrupper och endast ett fåtal undervisande lärare. 

Fokusera på att spegla elevers positiva sidor så väljer de själva ett annat beteende. 

Elever med starkt skolmotstånd lär sig ofta både praktiskt arbete och teoretisk kunskap 

genom att gör något konkret med händerna. 

Lärandesituationen måste vara på riktigt. 

Elevernas lära sig bäst när de arbetar tillsammans i gemensamma projekt. 

Målet i skolan måste upplevas som möjliga att uppnå och de måste vara elevernas egna mål. 

Eleverna måste uppleva delaktighet.24 

                                                 
20 Hugo (2011). 
21 Hugo, M. (2007). Liv och lärande i gymnasieskolan. En studie om elevers och lärares erfarenheter i en liten grupp på gymnasieskolans 

individuella program. Dissertation No 2, School of Education and Communication, Jönköping University. Jönköping: Jönköping University 
Press. Hugo, M. (2008). From School Failure to Success – Researching eight underachievers lived experience at upper secondary school. 

Paper presenterat vid American Educational Research Association (AERA) den 24–28 mars, 2008 i New York, USA. Hugo, M. (2010a). 

Forskning och lärande i klassrummet måste vara på riktigt. I: M. Hugo & M. Segolsson. (red). Lärande och bildning i en globaliserad värld. 
Lund: Studentlitteratur. Hugo, M. (2010b). Skolverksamheten inom SiS 2009. Allmän SiS-rapport 2010:4. Statens institutionsstyrelse. Hugo 

(2011). 
22 Edin, Mats & Drummond, Nick (2006). Ordning och reda i skolan: ett steg på vägen mot dynamik och harmoni i klassrummet. 

Stockholm: Fortbildningsförlaget. 
23 Hugo, Martin (2011) k: Från motstånd till framgång– att motivera när ingen motivation finns. Stockholm: Liber. 
24 Hugo (2011), sid 88. 
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Manualstyrda metoder 

Henricsson menar att manualstyrda metoder har visat sig framgångsrika för barn med 

utagerande beteende är strukturerade metoder för social träning, ilskekontroll-träning, 

kognitiv problemlösning, modellering och coaching, däribland ART (Aggression 

Replacement Training) och det svenska KOMET-programmet (KOmmunikationsMETod). 

Henricsson betonar också vikten av tidiga insatser.25 En vanlig kritik mot manualbaserade 

behandlingsmetoder utgörs också av att det är vanligt att endast delar och komponenter som 

anses som passande och som sen plockas ut för praktisk användning, därmed förekommer 

bristande programtrohet, det vill säga hur likt programmet används i förhållande till den 

ursprungliga designen. Samtidigt finns det mycket som talar för att strukturerade 

behandlingsprogram ger goda behandlingseffekter. Kaunitz och Strandberg visar t.ex. i sin 

genomgång av kognitiva behandlingsmodeller, däribland ART, att dessa metoder har en tydlig 

teoretisk förankring i vad som minskar eller ökar risken för förekomsten av olika sociala 

problem. Positivt är också att denna typ av behandlingsprogram kombinerar undervisning 

med praktisk träning av sociala färdigheter. 26 Mer utförligt om de olika metoderna (Se bilaga 

2). 

 

Monroe 

Monroe har också flera goda idéer på hur en framgångsrik skola skulle kunna se ut. Vi måste 

sluta att titta på hur barnen ser ut och vilken bakgrund de har och istället rikta in oss på 

vilken utbildning de behöver27. Lorraine Monroes skolmodell står för vad Monroe anser krävs 

för att en skola ska vara väl fungerande. Det ska vara duktiga och engagerade lärare och som 

lärare måste man tycka om ungdomar. Det ska vara en tydlig och synlig rektor som t ex 

genom klassrumsobservationer stöttar lärarna och hjälper dem att bli ännu bättre. Som lärare 

kan du inte undervisa i kaos, det ska vara ordning och ömsesidig respekt. Det är viktigt med 

rutiner och strukturer som till exempel instruktioner på tavlan. Det ska finnas extra 

undervisning för att hjälpa eleverna att klara de delstatliga/nationella proven/kunskapsmålen. 

Det ska finnas tillgång till klubbar och aktiviteter på fridtiden. Firande så ofta det finns 

anledning inom skolans ramar. Det ska finnas tillgång till en Studiehandledare, delvis med 

andra uppgifter än en svensk syokonsulent. Monroe understryker även hur viktigt det är att 

alla barn lär sig läsa, skriva, tänka och uppträda på ett sådant sätt att de kan bli fullvärdiga 

medborgare och bidra till vårt samhälle på ett positivt sätt och det är lärare, rektorer och 

skolpolitiker som ska arbeta för att nå detta. Monroe uttrycker sig såhär, it´s not about the 

system, it´s about the children!28 Monroe hade också påföljder som kunde bli aktuella vid 

brott mot regler. Förhållandet mellan rektor och lärare är enligt Monroe, också betydelsefullt. 

Som rektor är det bland annat viktigt att man syns både ute i korridorerna men även inne i 

klassrummen på lektionerna. Monroe menar att det är viktigt att läraren älskar sitt jobb29 

Läraren måste få eleverna att förstå hur och varför han eller hon är så engagerad i sitt ämne. 

Man ska menar Monroe, förmedla den känslan till eleverna. En strategi Monroe har, är att 

starta alla sina lektioner i skolan med en gör det nu övning för att få eleverna fokuserade 

direkt när lektionen börjar. Detta innebär enligt Monroe att eleverna ska arbeta med en tre- 

eller fyraminuters övning, som antingen knyter an till tidigare arbete eller tvingar dem att 

tänka och skriva om det arbete som för tillfället pågår. Enligt Monroe är det viktigt att man 

presenterar övningen på ett sätt som gör det möjligt för alla att delta. T.ex., berätta om tre till 

fem olika kompositörer under 1800-talet som varit viktiga för vår musik idag? På detta sätt får 

                                                 
25 Henricsson (2006).  
26 Kaunitz, Catrine & Strandberg, Anna (2009). Aggression Replacement Training (ART) I Sverige – evidensbaserad socialtjänst i praktiken? 

i Socionomen, nr. 6, Socionomens Forskningssupplement, nr. 26. 

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/metodguide/Documents/ART-i-socialtjansten-i-sverige.pdf Hämtat 20131225 kl 16.42. 
27 Monroe, L. (1997). Våga leda i skolan. Järfälla: Bokförlaget Natur och kultur, sid. 274. 
28 Monroe (1997), sid. 6. 
29Monroe (1997), sid. 156. 

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/metodguide/Documents/ART-i-socialtjansten-i-sverige.pdf
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alla elever en utmaning. Både de som är svagare i ämnet, men även de som behöver lite mer 

att bita i. Denna övning står alltid skriven på tavlan när lektionen börjar. Detta innebär att det 

är nödvändigt att gå direkt till lektionerna när de startar, eftersom övningen samlas in för att 

sedan diskuteras gemensamt när de fyra minuterna är över.30 

 

Quadriceps 

Det finns många framgångsrika skolor både i Sverige och utomlands, som arbetar på olika 

speciella sätt för att uppnå konceptet framgångsrika skolor. Hos dessa skolor fungerar arbetet 

med ordning och studiero enligt Stiftelsen Quadriceps, mycket bra och har gett skolor i 

Sverige framgång med motivation och förbättra barns och ungas liv. Quadriceps stiftelse 

menar att det är en absolut förutsättning att både skolan som institution och dess personal har 

en gemensam värdegrund. Då kommer eleverna att bemötas på ett bra sätt och personalen blir 

trygg. När värdegrunden väl är skapad ska skolan utveckla en tydlig struktur för elevernas 

verksamhet. De två faktorerna ”värdegrund” och ”struktur” som skapar arbetsro. Konceptet 

bygger på Monroes grundtankar och  handlar om de tre första minuterna och de två sista av 

varje lektion. Vet man vad man ska göra de första minuterna får man direkt fokusering på 

ämnet och det skapar ro. Om lärarna och eleverna avslutar lektionen med att gemensamt 

värdera om man uppnått målet med lektionen så förstärks lärandekulturen. Nyckelord: 

lektionens mål, läxa, börja med att. Utvecklingsplanen i Quadriceps tar hänsyn till skollagen, 

socialtjänstlagen, läroplanerna, fackliga avtal och svensk skolkultur. De skolor som arbetar 

med programmet har ett treårigt perspektiv och prioriterar lärandet i dess vidaste bemärkelse. 

Under hela processen görs föräldrarna informerade och delaktiga. Stiftelsen arbetar för en 

skola, som har en lärande miljö och som stimulerar eleverna till delaktighet. Inte bara i sitt 

eget lärande utan också i skolans inre liv och i den omgivande miljön. En förutsättning för 

detta, är att skolan skapar en struktur för lärande där de unga får ett rikt språk, som gör det 

möjligt att agera i ett demokratiskt samhälle. 31 

 

Arbetet med ordning och studiero i klassrummet 

Binbach för ett resonemang om att våga och vilja förändra. Om tid och vilja finns, finns även 

möjligheten till förändring. Han menar även att det arbete som ska skapa ett bra klimat måste 

alltid vara ett pågående arbete och inte endast en konflikthantering när konflikten uppstår. 

Binbach anser att det är enklare att förebygga än att bota. Han påvisar en fyrstegsmodell på en 

positiv förändringsprocess. De fyra stegen innebär att man börjar med sig själv, hur man 

förvärva ett professionellt förhållningssätt och finna sin yrkesidentitet. Gruppen, hur fungerar 

vi tillsammans. Vidare se över hur de gemensamma normerna ser ut, man gör en 

probleminventering i arbetslaget och försöker att finna skolans minsta gemensamma nämnare. 

Vilka gränssättningar finns, hur hanteras konflikter och hur sätter vi gränser?32 

 

Hugo påvisar att de individrelaterade faktorerna är ett sätt att förklara elevers 

skolmisslyckanden. Samtidigt har Hugo en annan förklaringsmodell som istället utgår från att 

en stor del av problematiken ligger hos skolan. Då menar han, vilket förhållningssätt och vilka 

attityder skolans personal har till föräldrar och elever och i vilken utsträckning lärare i skolan 

har lyckats skapa förtroendefulla relationer till eleverna. Hugo menar också att det är av vikt 

hur elevernas stödinsatser organiseras och att arbetssättet i skolan är anpassade efter elevernas 

behov och förutsättningar. Av stor vikt är även att skolan har lyckats med att tydliggöra sina 

krav och förväntningar.33 

 

                                                 
30 Monroe (1997). 
31 www.quadriceps.se 
32 Binbach, P. (2006). Om skolans psykosociala arbetsmiljö: hur vi skapar ett bra klimat. Solna: Ekelunds/Gleerups Utbildning AB. 
33 Hugo, Martin (2011) Från motstånd till framgång– att motivera när ingen motivation finns. Stockholm: Liber. 

http://www.quadriceps.se/
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Höög och Johansson tycker också att det finns andra förklaringar till problematik i skolan. De 

har i sin studie sett att rektorer behöver i högre grad synliggöra och driva de pedagogiska 

frågorna och öka sin dialog med lärarna om elevernas lärande och deras 

undervisningssituation. Deras studie påvisar vikten av rektorns förtrogenhet med den dagliga 

praktiken i skolan, tydlighet i det pedagogiska ledarskapet och förmåga att kommunicera och 

förankra skolan mål, är grunden för en väl fungerande skola. Rektorn behöver vara ute i 

verksamheten och i klassrummen eftersom det är rektorn som har det övergripande ansvaret 

för helheten i skolan.34 Ärlestig talar om betydelsen av att rektor observerar och samtalar 

kring lärares undervisning, men även av vikten av att rektor måste kunna leda ett helt 

kommunikationssystem. Ärlestig har i sin forskning poängterat vikten av att rektorn kan 

kommunicera innehållet i styrdokumenten med lärarna men även till eleverna. Denna 

tydlighet och förmåga har visat sig vara en mycket stark faktor för ett bra pedagogiskt 

ledarskap och en god skolkultur.35 

 

Dolan fortsätter, alla elever i Sverige kan nå målen i skolan om vi tror på dem vi möter, vi 

måste bara tillämpa metoder som bygger självkänsla, välmående och inre motivation. Han har 

gjort en rangordning på vad forskning visade som mest gynnsamt för elevernas framgångar i 

skolan och dessa var, rektors ledarskap där en rektor måste ha egna visioner för sin skola och 

inte luta sig tillbaka på förvaltningens eller politikens visioner. Rektor måste vara en 

pedagogisk ledare som får tid att vara i verksamheten. Skolan ska ha höga förväntningar på 

alla elever. Lärarna måste samverka, mer än på arbetslagsplaneringar en gång i veckan. 

Formativ bedömning ska genomsyra skolans arbete.36 Nolan påstår, precis som många andra 

framstående forskare av idag att alla skolans elever kan nå målen. Om vi tror på alla elever vi 

möter.37Men för att det ska bli möjligt anser Dolan att metoderna som tillämpas måste bygga 

på självkänsla, välmående och inre motivation.38 

 

Samuelsson har i sin forskning samlat in data från 31 klassrumsobservationer i skolår 1 – 9 

och fört diskussioner med verksamma lärare och lärarstudenter för att kunna göra en 

fördjupad studie av störningar och korrigeringar i klassrummet. Forskningen visar att lärares 

vanligaste hanteringsstrategi mot störande beteende i klassrummet är verbala åtgärder i form 

av uppmaningar. I avhandlingen syftade lärarnas flesta korrigeringar till att återföra eleverna 

till skolarbetet, genom att påminna om de förhållningssätt som gällde på den enskilda skolan, 

i det enskilda klassrummet och för den enskilda läraren. Samuelssons forskningsstudie visar 

att lärarna fick de störande eleverna att fortsätta med skolarbetet, genom verbala åtgärder i 

form av uppmaningar. Samuelsson noterade att provokationer mot läraren var få och det tror 

han beror på att goda arbetsrelationer fanns för den undervisningen som bedrevs och dessa var 

helt avgörande för eleverna för att lyckas i arbetet. Samuelsson ger som förslag till fortsatt 

forskning att undersöka pedagogers föreställningar om sitt eget agerande och hanterande av 

störande beteende i klassrummet och söka svar på om pedagoger har medvetna strategier för 

hantering av störande elever och hur de i så fall ser ut. Samuelsson konstaterar att svenska 

elever inte är så stökiga som media gärna framställer dem som och menar att hans avhandling 

kan fungera som diskussionsunderlag i skolan om vad det är som lärare uppfattar som 

störande, och hur man hanterar man det. Han hoppas också att resultatet kan påverka lärare att 

bli mer professionella i sitt sätt att reagera på och korrigera elevers störande beteende. Lärares 

återkommande uppmärksamhet av enskilda elevers störande beteende riskerar nämligen att få 

negativa konsekvenser då den enskilde eleven som pekas ut kan lätt känna sig marginaliserad 

                                                 
34 Höög, J. & Johansson, O. (red.) (2011). Struktur,kultur, ledarskap: förutsättningar för framgångsrika skolor. Lund: Studentlitteratur 
35 Ärlestig, H. (2008). Communication between principals and teachers in successful schools. Umeå: Umeå universitet 
36 Dolan, T. (2010) Vad kännetecknar framgångsrika skolor? http://www.youtube.com/watch?v=-8sON1V7gys 
37 Dolan, T. (2006) Föreläsning i Vansbro på Teatern våren 2006. Alla citat av Trevor Dolan är hämtade från den föreläsningen.  
38 Dolan T. (2010) 
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och stigmatiserad. Fostran är en balansgång och i det sociala sammanhanget – både när det 

gäller enskilda relationer och i gruppen – är det viktigt att ingen exkluderas.39 

 

Hedström har gjort en undersökning om trygg klassrumsmiljö med ordning och arbetsro och 

har frågat några av, enligt honom, landets skickligaste lärare i år F-9 om deras erfarenheter 

inom området. Hedström kom fram till att det är viktigt att skolan och den enskilde läraren 

först ställer sig frågan om elevers oro och bristande studiero har ett samband med skolans 

organisation, den fysiska miljön, uppgifternas svårighetsgrad eller angelägenhetsgrad. Eller 

kan det kanske bero på elevgruppens sammansättning, lärarnas didaktiska och ämnesmässiga 

kompetens och inte minst lärarnas relationer till eleverna.40 

 

Samtidigt påstår forskaren Blossing att en professionell skolorganisation är en av nycklarna 

till framgång. Blossing arbetar i ett projekt från skolverket som syftar till att utveckla metoder 

för att stödja eleverna i deras kunskapsutveckling och att höja kunskapsresultaten. Han 

poängterar att allt hela tiden måste kopplas till elevernas lärmiljö och ta reda på hur det 

verkligen ser ut i klassrummet. Blossing menar att det är lätt att bli hemmablind och ha en 

förskönad bild av hur undervisningen verkligen fungerar.41  

 

Dolan hade tankar om att lärare måste hitta tid för pedagogiska samtal. Han menar att på 

arbetslagsplaneringarna diskuteras oftast problem som måste lösas. Man hinner sällan till de 

pedagogiska frågorna. Dolan hävdar bestämt att bestraffning får negativa effekter och 

missgynnar lärande och motivation. 42 För att få eleverna att bli motiverade utan att använda 

bestraffning sa Dolan följande: Vill du att frukten ska bli saftig och god måste miljön vara 

anpassad och jorden (själen) få näring. Dessutom anser han även att den sociala 

anpassningen blir lidande. Han förtydliga detta så här: Du kan slå en hund till lydnad, men 

den kommer aldrig att respektera dig43 

 

Precis som Dolan, koncentrerar sig Edin och Drummond på det som fungerar och är bra. Edin 

och Drummond anser att man ska fokusera helt och hållet på det positiva i elevers beteende 

och de har gjort en studie om beteende i klassrummet. De menar att den bästa lösningen på 

alla disciplinära problem är tydlighet och att uppmuntra ett gott beteende snarare än att tjata 

om det negativa. Om en elev gör det den ska och sköter sig såsom läraren önskar, ska detta 

berömmas och gärna belönas i form av diplom, stjärnor eller eventuella privilegier. Ordning 

och reda skapas genom lärarnas ledarskap.44 

 

Karlberg uttrycker att man inom behaviorismen menar att orsakerna till problemen inte ligger 

hos eleven utan är ett resultat av interaktionen mellan eleven och miljön. Karlberg anser i 

likhet med andra forskare att nyckeln till bättre klassrumsbeteenden hos eleverna ligger i att 

uppmuntra lämpliga beteenden, tillexempel i form av materiella förstärkare såsom godis och 

guldstjärnor. Inom behaviorismen talar man exempelvis även om utsläckning, som innebär att 

ett tidigare förstärkt beteende inte längre leder till förstärkning. Karlberg menar att 

utsläckning av oönskade beteenden i skolan kan till exempel visa sig när en lärare inte längre 

                                                 
39 Samuelsson, Marcus (2008): Störande elever korrigerande lärare – Om regler, förväntningar och lärares åtgärder mot störande flickor 

och pojkar i klassrummet. Linköping: LiU-Tryck, Linköpingsuniversitet. 
40 Hedström, Hasse (2011). Relationer, ramar och respekt – så skapar lärare studiero i klassrummet. Stockholm: Lärarförbundets förlag  
41 http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/handledning-for-larande/artikelarkiv/utbildning-i-skolutveckling-ger-framgangsrika-

rektorer-1.20131119 kl. 15.35 
42 Dolan (2010). 
43 Dolan (2006). 
44 Edin, M.  &  Drummond, N. (2006). Ordning och reda i skolan: ett steg på vägen mot dynamik och harmoni i klassrummet. Stockholm: 

Fortbildningsförlaget. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/handledning-for-larande/artikelarkiv/utbildning-i-skolutveckling-ger-framgangsrika-rektorer-1.20131119
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/handledning-for-larande/artikelarkiv/utbildning-i-skolutveckling-ger-framgangsrika-rektorer-1.20131119
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uppmärksammar ett milt och störande beteende.45 Men Jerlang skriver att det i praktiken är 

svårt att konsekvent ignorera ett negativt och provocerande beteende, eftersom beteendet man 

vill ignorera samtidigt är ett för omgivningen störande och oönskat beteende. 46 

 

Utgångspunkten för Greenes samarbetsbaserade problemlösningsmodell (CPS) är att barn gör 

rätt om de kan och att det bakom varje störande beteende finns ett olöst problem och/eller en 

outvecklad färdighet. Greene anser att barn med beteendeproblem saknar viktiga 

tankefärdigheter och är ett påstående som han säger sig ha stöd i från de senaste 30 årens 

neurovetenskapliga forskning. De färdigheter som saknas är bland annat förmågan att 

kontrollera sina känslor, att kunna förutse konsekvenserna av sitt handlande och förstå hur det 

egna beteendet påverkar andra människor. Enligt Greene lider dessa barn av en 

utvecklingsförsening, som är en slags inlärningsstörning, och menar att precis som barn som 

har läs- och skrivsvårigheter saknar de färdigheter som krävs för att bli duktiga på att läsa och 

skriva, har dessa barn svårigheter att tillägna sig de färdigheter som krävs för att kunna 

behärska sociala, känslomässiga och beteendemässiga utmaningar.47 

 

Lärarna i Hedströms undersökning beskriver hur de genom goda relationer och med tydliga 

ramar även får med sig de besvärligaste eleverna på tåget. De har inga mirakelkurer att 

erbjuda, däremot en välplanerad undervisnings som inte lämnar någon utanför. Motivation är 

ett ledord för många av lärarna. De uppmuntrar elevaktivitet och visar respekt, empati och 

intresse för eleverna. De har en stark tro på alla elevers potential och vilja att lära, vilket leder 

till bättre studieresultat. 48 Vidare menar Hedström precis som Greene att: 

 
Barn gör rätt om det bara kan(…)Barn och elever vill göra rätt, om de bara förstår hur de ska 

göra och om de inte försätts i situationer som omöjliggör det.49 
 

Regler i skolan 

Robert Thornberg professor vid Linköpings universitet menar att det finns vissa regler som 

eleverna inte ser någon poäng med, men kritiken kommer aldrig fram. Eleverna låtsas 

acceptera eftersom det är lärarna som har makten. En vanlig uppfattning är att regler är ett 

instrument för lärare i syfte att leda, organisera och hantera aktiviteterna i klassrummet och 

upprätthålla disciplin och ordning. Thornbergs avhandling påvisar att regler är ett medel för 

att försöka skapa ordning och arbetsro i skolan. Reglerna i klassrummet syftar till att 

identifiera och urskilja beteenden som är tillåtna och önskvärda från beteenden som är 

otillåtna eller icke-önskvärda i enlighet med lärares definitioner. Deras funktion är att reglera 

och kontrollera elevernas beteenden i klassrummet i syfte att skapa och upprätthålla en miljö 

som leder till lärande. Genom de regler och det sanktionssystem som upprätthåller dem kan 

läraren etablera en ordning i klassrummet, och när denna ordning är etablerad kan 

undervisning och lärande i skolämnena äga rum på ett effektivt sätt och utan störningar Men 

regler handlar inte bara om att få skolan att fungera utan har samtidigt en moralisk påverkan. 

Thornberg har delat in skolreglerna i fem kategorier, beroende på hur lärarna förklarar dem 

för eleverna och hur de används. De olika kategorierna är naturligtvis i viss utsträckning 

överlappande.50 

 

                                                 
45 Karlberg, M. (2011). Skol-Komet: Tre utvärderingar av ett program för beteendeorienterat ledarskap i klassrummet. Uppsala Universitet: 
Edita Västra Aros, Västerås 2011. 
46 Jerlang, E. (2008). Utvecklingspsykologiska teorier. Stockholm: Liber 
47 Greene, R. W. (2011). Vilse i skolan – Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt. Lund: Studentlitteratur AB. 
48 Hedström (2011). 
49 Hedström  (2011), sid.14. 
50 Thornberg, R. (2006). Värdepedagogik i skolans vardag: Interaktivt regelarbete mellan lärare och elever. Linköpings universitet.  
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Relationella regler handlar om hur man ska vara och bete sig mot andra. De reglerar 

handlingar som resulterar i konsekvenser för andras väl och inbegriper förbud mot handlingar 

som gör andra fysiskt eller psykiskt illa. Exempel: Man får inte slåss, slå eller sparka andra. 

Man får inte retas eller mobba andra. Strukturerande regler syftar till att strukturera och 

upprätthålla de aktiviteter som pågår i skolan eller de fysiska miljöer i vilka aktiviteterna 

ingår eller utspelar sig. Exempel: Man får inte prata under lektionen/samlingen när en elev har 

fått ordet, man måste räcka upp handen och vänta tills man får ordet om man vill prata och 

man ska städa upp efter sig. Skyddande regler handlar om säkerhet och hälsa. Denna kategori 

innefattar förbud mot att utsätta sig själv eller andra för olycksrisker. Exempel: Man får inte 

springa i korridorer eller inomhus, man får inte kasta snöboll på skolgården och man får inte 

cykla eller åka inlines på skolgården. Personella regler manar elever till att reflektera över sitt 

eget beteende och att ta ett personligt ansvar för sig själva och sina handlingar. Exempel: Man 

ska tänka efter innan man pratar, man ska ta ansvar. Etikettsregler uttrycker sedvänja eller 

tradition i skolan eller i samhället om hur man ska uppföra sig i sociala sammanhang som inte 

omfattas av de relationella reglerna. När en del lärare under intervjuerna pratar om dessa 

regler använder de ord och formuleringar som ”tradition”, ”kultur”, ”hyfs”, ”gammalmodig” 

och att ”det är så vi gör”. Exempel: Man får inte ha på sig keps eller mössa i klassrummet, 

man ska ha ett vårdat språk och får inte tugga tuggummi även om det är fluortuggummi.51 

 

Vidare kan konstateras att det är relationsreglerna som har den största betydelsen för eleverna. 

Man värderar också beskyddande regler och strukturregler högt eftersom dessa uppfattas som 

meningsfulla. Etikettsregler är den typ av regler som eleverna uppfattar som minst viktiga och 

till och med onödiga.52 

 

En grundläggande förutsättning för att elever ska tycka att en regel är viktig är enligt 

Thornberg att de kan se en poäng med den. Det är vanligtvis också detta som skiljer 

etikettsregler från relationella, strukturerande och skyddande regler. De tre sistnämnda 

kategorierna förstår eleverna meningen med och menar att dessa regler är viktiga genom att 

hänvisa till vad som händer om man följer respektive bryter mot dem. Om elever inte kan se 

poängen med en regel så riskerar den att uppfattas om oviktig, onödig, obegriplig eller 

olämplig. En annan viktig förutsättning för att eleverna ska acceptera en regel är att de tror på 

motivet bakom regeln och betraktar den som rimlig eller resonabel. Dessutom framkom det i 

avhandlingen att om eleverna inte tror på förklaringen till varför en regel finns eller inte 

uppfattar förklaringen som resonabel så tycks de inte heller tillskriva själva regeln något 

större värde. Thornbergpåpekar att skolan har i uppdrag att utbilda elever till kompetenta 

demokratiska medborgare. Därför är det angeläget att elever får vara delaktiga i en levande 

pedagogisk diskussion om regler och om deras bakomliggande motiv. Det är viktigt att elever 

i skolan tillägnar sig en vana i att argumentera, tänka kritiskt, ta andras perspektiv, pröva och 

väga olika argument och värderingar mot varandra. De måste känna att deras röster är viktiga 

och att deras åsikter är värda att föras fram. Trots att elevråd, klassråd och liknande möten 

äger rum anser eleverna genomgående, med få undantag, att det är lärarna eller lärarna och 

rektorn som bestämmer reglerna.53 Thornbergs studie visar att lärare använder sig av regler 

som strategi för att skapa studiero. Thornbergs resonemang kring klassrumsregler och den 

funktion och betydelse som lärarna tillskriver dem utgör någon form av moralfostran. 

Reglerna har funktionen av att ange för eleverna vad som är önskade och oönskade beteenden 

och med hjälp av dessa blir reglernas efterföljelse slutligen till vanor som man inte längre 

behöver reflektera över.54 

                                                 
51 Thornberg (2006). 
52 Thornberg, R. (2008) School children’s reasoning about school rules. Research Papers in Education, nr 23:1. Linköping University 
53 Thornberg  (2006). 
54 Thornberg, R. (2006): ”Hushing as a moral dilemma in the classroom”, Journal of Moral Education, nr1. 
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Wester vid Umeå universitet, påtalar i sin avhandling, att både lärare och elever har en önskan 

om ordning och tydliga regler i skolan samt att dessa ska följas, eleverna behöver veta vilka 

regler som gäller och anse att de är motiverade. Om reglerna inte följs vill eleverna att det ska 

finnas konsekventa påföljder för dessa regelbrott. 55 

 

Lärarens roll i skapandet av ordning och studiero 

Enligt Edin och Hammond är det svårare att vara pedagog idag än någonsin tidigare. Den 

menar att i framtiden kommer det att vara ännu svårare och detta beror på att samhället 

förändras allt fortare, blir mer splittrat och samtidigt mer sammankopplat - mer komplicerat 

och allt svårare att förstå. I skolan märks detta tydligast på att det är stora skillnader i 

värderingar, moral, emotionell mognad och kunskap än någonsin tidigare. Edin och 

Hammond menar att vi vuxna i skolan har fokuserat på att ”behandla alla lika”. Om lärare 

istället använder sig av ett vertikalt ledarskap som innebär att den som är ledare själv 

förändras lika fort som förändringen. Edin och Hammond anser att det är viktigt att vi lämna 

det gamla för något nytt, vi får inte längre behandla alla människor lika. Alla har samma 

värde, men olika individer måste behandlas olika efter deras förutsättningar och särart. Alla 

människor kan och bör växa. Som vuxna i skolan är vår uppgift att skapa förutsättningar som 

lyfter eleverna från en nivå till nästa nivå. Annars berövar vi våra barn och ungdomar chansen 

att leva med högre mening och mål med sina liv.  

 

Vidare menar Edin och Hammond att vi vuxna länge har tyckt att beslut först ska fattas efter 

att alla är överens och varje konflikt tros bäst lösas genom dialog. Detta har visserligen 

inneburit stora framsteg relativt sett, men vi möter nu allt fler barn som lider av ett sådant 

bemötande. Många barn känner sig i dag otrygga och osäkra i skolan. De vet, ofta bättre än 

vuxna, vad som behövs - att det bästa sättet att stoppa oordningen är att säga till på skarpen 

samt inte minst, att föregå med gott exempel. Men idag gör vi ofta inte det.56 Forskarna 

Gustafsson och Myrbergs menar att det inte enbart handlar om djupa ämneskunskaper utan 

mer om hur lärarna använder sina kunskaper i interaktionen med eleverna. Viktigt verkar 

också vara att som lärare ha tillgång till många olika former av strategier, metoder och 

verktyg. Men även att ha god verbal förmåga för att kunna presentera, motivera och 

engagera.57 En annan viktig aspekt för att elever ska lyckas i skolarbetet är enligt Jenner 

lärares förväntningar på vad elever kan klara av. Om lärare har låga förväntningar på elevers 

prestationsförmåga presterar eleverna sämre och det blir en ond cirkel, eftersom lärarens 

förväntningar sjunker ytterligare. Jenner förutsätter motivationsarbete att lärarna är öppna, 

intresserade, engagerade och har höga förväntningar i mötet med eleverna.58 Att höga 

förväntningar på elever hos lärare är en välkänd framgångsfaktor finns beskrivet inom många 

områden, till exempel Rosenthal och Jacobson, Hugo, Sefa Dei och Lundgren m fl. 59 

Den som ska skapa denna arbetsro är läraren, menar Kimber. Det finns mycket kunskap om 

vad som är effektivt för att skapa arbetsro och lugn och ro i skolan. Det konstiga är att en del 

av det vi genom studier vet är verksamt- t.ex. att vara en tydlig ledare - tror många är 

medfödda egenskaper. Kimber påstår att så är det inte, men det går att lära sig att vara en 

tydlig ledare. Det går att träna upp sin egen ledarförmåga. Om man bara vågar pröva några 

saker man inte gjort förut så kan man ganska snart bli en bättre ledare i klassrummet. Att 

                                                 
55 Wester, M. (2008): Hålla ordning, men inte överordning. Köns- och maktperspektiv på uppförandenormer i svenska klassrumskulturer. 

Umeå: Umeås universitet, Inst. för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen. 
56Edin & Drummond (2006). 
57 Gustafsson, Jan-Erik & Myrberg, Eva. (2002). Ekonomiska resursers betydelse för pedagogers resultat – en kunskapsöversikt. Liber: Stockholm 
58 Jenner, H. (2004). Motivation och motivationsarbete i skola och behandling. Myndigheten för skolutveckling. Forskning i fokus, nr 19. 
59 Hugo (2007), Lundgren, U. P., Säljö, R. & Liberg, C. (2010) (red) Lärande skola bildning. Grundbok för lärare. Stockholm: Natur och 
kultur. Rosenthal, R. & Jacobson, L. (2003). Pygmalion in the Classroom – Teacher Expectation and Pupil's Intellectual Development. 

Carmarthen: Crown House Publishing. Sefa Dei, G, J. (2010) Learning to succeed: the challenges and possibilities of educational 

achievement for all. New York: Teneo Press. 



14 
 

lyckas som lärare menar Kimber bland annat handlar om lärares förmåga att skapa en miljö 

som främjar inlärning, ger trygga och glada elever. Detta görs genom att läraren skapar ett 

klimat som ger alla barn möjlighet att lära sig utifrån sin förmåga. Det är viktigt att läraren 

ska skapa den ro i rummet som är förutsättningen för lärande. Eleverna bör också få känna sig 

sedda och märka att läraren tror på att deras förmåga. Viktigt är också att läraren skapar ett 

tillåtande gruppklimat där eleverna ser och uppskattar att alla är olika. En annan betydande 

roll är att läraren gör vad denne kan istället för att säga att det inte går och att skolan inte har 

några resurser. Avslutningsvis anser Kimber att det är viktigt att läraren har roligt, tycker om 

sitt jobb och ser problem som utmaningar. 60 

 

Henricsson tar i sin forskning upp att en varm lärarroll hjälper barn som är stökiga och har ett 

störande beteende, men i hennes studie utgjorde en varm lärarrelation inte en skyddsfaktor. 

Inte heller uppmuntran gav någon effekt. Henricsson tror att det kan bero på att utåtagerande 

barn får ganska mycket kritik, samtidigt som lärare är duktiga på att berömma dem. Problemet 

är att kritiken de får gör så ont att det verkar överskugga en efterföljande uppmuntran. Detta 

ledde till att Henricson drog slutsatsen att felbeteenden i större utsträckning bör ignoreras, 

eftersom det förstärks ju mer man uppmärksammar det. 61 Doktoranderna Elsebeth Jensen och 

docenten Ole Løv, med stora erfarenheter inom pedagogiska frågor, arbetar båda vid 

lärarutbildningen i Århus i Danmark, betonar vikten av de goda relationerna i klassrummet för 

att nå framgång i sitt yrke. Bokens kapitel är skrivna av flera olika författare. En av dessa är 

psykologen och handledaren Helle Jensen som är särskilt tydlig med att beskriva vikten av att 

ledaren i klassrummet, läraren, är socialt kompetent och kapabel när det gäller relationer. 62 

 
För att vara en god ledare i klassrummet krävs en väl utvecklad relationskompetens och ett 

konstant underliggande fokus på att skapa en miljö där barn kan lära och utvecklas.63 

 

För att stötta upp detta påstående refererar Jensen till en studie av sjuttio internationella 

undersökningar som gjorts av Dansk Clearinghouse for udbildningsforskning vid Danmarks 

Pedagogiska Universitet där det konstaterats att det är: 

 
Minst lika viktigt för lärandet att lärare kan skapa sociala relationer till eleverna och vara en 

synlig ledare i klassrummet som att de har de nödvändiga ämneskunskaperna i de enskilda 

ämnena. 64 

 

Den förmågan, skriver hon, är beroende av lärarens personliga kvaliteter. Jensen menar att de 
flesta har en potentiell förmåga att skapa sociala relationer som de naturligtvis har olika talang för att 

utveckla, men vi vet också att det för de allra flesta går att utveckla den. De personliga kompetenser 

som en lärare behöver i sin yrkesroll enligt Helle är, förmågan att undervisa, att vara autentiskt 

närvarande och uppmärksam samt empatisk och bekräftande. Det är också viktigt enligt Hansen, 

att kunna använda sin personliga auktoritet och vara tydlig i de professionella relationerna.65 

Lärarkompetensens betydelse framhålls även i Skolverkets forskningsöversikt, som den 

enskilt mest betydelsefulla faktorn för pedagogiska resultat. Dess författare hävdar, till 

skillnad från studier av många andra resursslag, att sambanden mellan lärarkompetens och 

pedagogiska resultat är relativt entydiga. I undersökningar används olika indikatorer på 

lärarkompetens, såsom yrkeserfarenhet, pedagogisk utbildning, ämnesutbildning och 

kompetensutveckling. En central faktor när det gäller lärarkompetensen är att läraren 

                                                 
60 Kimber (2006). 
61 Henricsson (2006). 
62 Jensen, Elsebeth & Løw, Ole (2011). Pedagogiskt ledarskap – Om att skapa goda relationer i klassrummet. Malmö: Gleerups. 
63 Jensen & Løw (2011). sid. 95. 
64 Jensen & Løw (2011).sid. 96. 
65 Jensen & Løw  (2011). 
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behärskar olika undervisningsmetoder och har god kunskap om eleverna, samt nära och bra 

relationer till dem.66 

 

Samma år redovisar Nordenbo et al en systematisk översikt som bland annat behandlar 

lärarkompetenser, på uppdrag av Kunnskapsdepartementet i Oslo. Undersökningen 

genomfördes av Dansk Clearinghouse för Uddannelseforskning. Forskarna finner att tre 

viktiga lärarkompetenser, nämligen relationskompetens, regelstyrningskompetens och 

didaktisk kompetens, verkar ha har stor betydelse för elevresultaten. 67 Jensen påvisar även 

hon vikten av de personliga kompetenser som en lärare behöver i sin yrkesroll och det är, 

förmågan att undervisa, att vara autentiskt närvarande och uppmärksam samt empatisk och 

bekräftande. Av vikt är också enligt Jensen, att kunna använda sin personliga auktoritet och vara 

tydlig i de professionella relationerna. 68 

 
Vi vet nu att de flesta har en potentiell förmåga att skapa sociala relationer som de naturligtvis 

har olika talang för att utveckla, men vi vet också att det för de allra flesta går att utveckla 

den.69 

 

År 2003 presenterar professor John Hattie och hans kolleger vid University of Auckland, New 

Zeeland, på ett ambitiöst sätt ett försök att identifiera vad som kännetecknar skickliga lärare 

De baserar sin framställning på litteraturöversikter och en syntes av cirka 500 000 studier där 

de vaskat fram olika dimensioner för vad som karaktäriserar skickligt lärararbete och där man 

jämför skickliga och erfarna lärare. Ett av det som var utmärkande var bland annat att lärarna 

skapar en god miljö för lärande. De ska vara proffsiga på att skapa ett optimalt 

klassrumsklimat för lärande och har god relation till eleverna (vilket reducerar eventuella 

beteendeproblem) Läraren ska även engagerar sig känslomässigt med eleverna, där de 

genomsyras av positiva känslor för sina elever och sitt arbete samt visar hög respekt för sina 

elever. Sammanfattningsvis kan sägas att ingen av litteraturöversiktens punkter handlar enbart 

om lärares djupa ämneskunskaper, utan om hur lärarna använder sina kunskaper i 

interaktionen med eleverna.70 Hattie presenterar år 2009 resultatet av femton års 

forskningsarbete, i sin studie Visible Learning. Den innehåller över 800 metaanalyser 

relaterade studieresultat i skolan. Boken är den hittills största översikten av hur olika faktorer 

påverkar elevers studieresultat och bygger på metastudier utförda av andra forskare, 

sammantaget cirka 50 000 undersökningar. Hatties huvudbudskap är att vi behöver riktlinjer 

för vad som är excellent i skolan och att excellens faktiskt är något som går att uppnå. Några 

av de kännetecknen på excellens inom utbildning är att lärare utgör en mycket stark kraft för 

lärande. Läraren måsta våga leda och påverka, visa omsorg och ett aktivt engagemang samt ha 

passion för undervisning och lärande. Skolledare och lärare måste medverka till att skapa 

skolmiljöer där misstag välkomnas som ett lärotillfälle, där blottande av okunskap och 

missförstånd välkomnas och där elever känner sig trygga att lära, lära om och utforska sin 

egen kunskap och förståelse.71 Hattie påvisar i sin bok hur lärare aktivt och kollektivt kan 

arbeta med att förbättra sin egen undervisning. Han menar att bokens viktigaste budskap är att 

varje lärare i skolan har ett sådant förhållningssätt som leder till den största positiva effekten 

på elevernas studieresultat. Hattie menar att skolans lärare behöver stöd för att kollektivt 

samla bevis på elevernas studieresultat och följa upp framstegen mellan de nuvarande och till 

de önskade kunskapsnivåerna. Därtill måste lärarna arbeta tillsammans med alla elever på 

                                                 
66 Skolverket (2008). Särskilt stöd i grundskolan. En sammanställning av senare års forskning och utvärdering. www.skolverket.se. 
67 Nordenbo, Sven-Erik et al (2008). Lærerkompetanser og elevers læring i barnehage og skole . Ett systematiskt review utført for 

Kunnskapsdepartementet, Oslo. Dansk Clearinghouse for Uddannelseforskning. Danmarks Pædagogiske Universitetsförlag. Køpenhamn. 
68 Jensen, Elsebeth & Løw, Ole (2011). 
69 Jensen & Løw (2011).sid. 98. 
70 Hattie, J. (2003). Teachers Make a Difference: What is the research evidence? www.education. auckland.ac.nz. 
71 Hattie, J. (2009). Visible Learning. A synthesis of over 800 meta-anayses relating toachievement. Routledge. 

http://www.education/
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skolan för att genomföra uppföljningen. Hattie anser att det är viktigt att ge erkännande och 

uppskattning när målen nås. Dessa framgångar ska göras allmänt kända i skolan.72 

 

Hedersdoktoranderna Hargreaves och Fullan menar att det är viktigt att lärare börjar nätverka 

med varandra för att maximera sin yrkesutveckling och för att kunna fatta effektiva beslut 

utifrån samlad kompetens och erfarenhet. 73 Författarna Håkansson och Sundberg har utifrån 

förändringen i skollagen om att utbildningen i Sverige ska bygga på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet skrivit boken Utmärkt undervisning -Framgångsfaktorer i svensk och 

internationell belysning. Boken bygger på ett stort antal forskningsstudier och är den hittills 

mest omfattande svenska genomgången om lärares arbete och elevers lärande utifrån 

vetenskaplig grund. Författarna sammanfattar forskningsläget på följande sätt: 74 

 
Det vi sammantaget ser är alltså att forskningen alltmer har fokuserats mot klassrumsdiskursen, 

det vill säga mot hur interaktion och kommunikation kan stödja lärande. Lärarledda, måldrivna 

och inkluderande diskussioner mellan lärare och elever i form av att ställa frågor, opponera, 

omformulera, summera etcetera, har visat sig centrala för att elever ska bli medvetna om 

möjliga perspektiv och av sin egen förståelse av ett visst innehåll. Sådana här samtal har också 

en motivationshöjande funktion – om de kännetecknas av ett stödjande och uppmuntrande 

samspel – och är tydligt relaterade till mål och till kognitiv eller innehållsligvidareutveckling.75 

 

Kornhall, ger sin syn på lärares ansvar och han menar att lärare har ansvar för att säkerställa 

att alla elever når målen och utvecklas så långt de kan. 

 
Tillsammans med sina kolleger måste man utveckla sin profession. För att göra det är formativ 

bedömning en mycket viktig pusselbit. Lärarkåren måste ta ansvar för att yrket blir den 

profession som nu också staten vill att den ska vara. Man måste förkovra sig i forskning och 

ställa krav på att få den tid som behövs för förberedelser och kollegial utveckling.76 

 

Samuelsson konstaterar att när lärare i skolan ska hantera elevernas oönskade beteende i 

klassrummet så använder de sig av olika former av pedagogiska verktyg utan att reflektera 

över varför de valde just detta sätt att hantera klassrumsbeteendet. Studien visar att lärarna 

inte medvetet väljer verktyg anpassat efter det som ska korrigeras. Det kan också konstateras 

att lärarna använder olika pedagogiska tekniker för att skapa samspel mellan läraren och 

eleverna för att korrigera oönskat uppträdande i klassrummet vilket har kopplingar till 

problematiken kring lärares kunskaper om gällande skollag och dess tillämpning.77 

 

Edin och Hammond ser ett annat perspektiv och det är att vi vuxna, som alltför ofta undviker 

att vara de auktoriteter som vi egentligen är, skapar inte den ordning och arbetsro i 

klassrummet och trygghet på skolgården som krävs för god inlärning. De menar att vi ökar 

frekvensen av dåligt beteende genom att alltför tålmodigt diskutera med de elever som stör. 

Ofta stjälper det mer än det hjälper. Många barn har dålig självkänsla och är samtidigt 

impulsiva, egocentriska och saknar egen disciplin. Utan relevant styrning kommer allt fler 

barn att gå ur skolan med underkända betyg. Som det nu är möts eleverna ofta av vuxna som 

lever med minnet av de onaturliga hierarkier som rådde i vårt samhälle fram till tidigt 60-tal. 

Som ett resultat av att vi envist vägrar acceptera att det i dag sker en vertikal utveckling hos 

                                                 
72 Hattie, J. (2012). Synligt lärande för lärare. Bokförlaget Natur & Kultur, Stockholm. 
73 Hargreaves, A. & Fullan, M. (2012). Professional Capital. Transforming Teaching in Every School. Routledge. Tailor & Francis Group. 
London and New York. 
74 Håkansson, J. & Sundberg, D. (2012).Utmärkt undervisning. Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning. Natur & Kultur. 
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75 Håkansson & Sundberg (2012), sid 91. 
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människor, behandlar vi våra barn som om de vore vuxna. Eleven ”borde” förstå - jag förstår 

ju. Detta bemötande har flera negativa konsekvenser. Även barn som ”har lätt för sig”, som är 

studiemotiverade och drivs av nyfikenhet och kunskapsglädje, överges. De får inte hjälp att gå 

vidare. De belönas heller inte för de bra val de gör. Om istället den vuxne vågar agera främjas 

elevens utveckling, oavsett på vilken nivå han eller hon befinner sig. Vi behöver ett ledarskap 

som möter människor där de befinner sig, som ser deras potential och frigör deras krafter till 

att nå högre och sedan ännu högre.78  

 

Steinberg framhåller sex viktiga begrepp som är viktiga för att lyckas bra i sitt arbete som 

pedagog och ha ett gott klassrumsklimat, Värderingar: De goda pedagogerna är medvetna om 

att barn har andra värderingar än de och att barn vill uppleva meningsfullhet. Goda pedagoger 

tar hänsyn till barnens intressen, passioner och idéer. Goda pedagoger balanserar mellan det 

de anser eleverna bör kunna och det som eleverna uttrycker att de vill lära sig och göra. 

Inlärning: Dagens s k lustbarn, fostrade till att bli starka individer med egen stark vilja och 

starkt styrda av intresse och motivation, förväntar sig variation, meningsfullhet och att ha 

roligt. Lärare tar hänsyn till de olika inlärningsstilarna. Påverkan: De allra bästa pedagogerna 

förstår att om relationer inte fungerar, fungerar ingenting. Borta är tiden då man fick 

auktoritet av titel, position eller ålder. I dag köper eleverna dig eller så köper de dig inte. Alla 

framgångrika pedagogerna förstår detta och de gör allt för att skapa ett förtroende. Goda 

relationer är avgörande, vilket inte innebär att vara vän med alla eller vara en mjukis som går 

att manipulera. Även lustbarn accepterar struktur och ledarskap, men de följer endast en 

person som visar hjärta och stort engagemang. Framtiden: Goda pedagoger är 

framtidsorienterade och arbetar mer med kvalitet än med kvantitet. Goda pedagoger tränar 

inte bara kunskaper utan även personliga egenskaper som framtiden kräver, såsom ansvar, 

samarbete, kreativitet och framförhållning. Beteende: De goda pedagogerna tar stort 

personligt ansvar för sina resultat och skyller inte på omgivningen. De förstår att det egna 

beteendet påverkar resultatet. Klassrumskultur: Klassrumskultur byggs upp av ritualer, 

rutiner, normer och regler. Kärlek till sitt uppdrag kompletterat med struktur. 79 

 

Forskaren Greene påstår att när det uppstår problem behövs det en plan, där den vuxne har 

realistiska förväntningar på barnet. För det första måste den vuxne inrikta sig på vad som är 

viktigt för barnet i den problemskapande situationen som skapar det negativa beteendet. För 

det andra måste barnet få vetskap om vad som är viktigt för den vuxne i samma situation. När 

båda vet varandras behov kan ett samarbete starta för att hitta en gemensam lösning på 

problemet. Den vuxne hjälper också barnet att utveckla strategier och färdigheter här. Planen 

består av tre steg. Det första steget är empati och går ut på att den vuxne sätter sig in i och 

förstår barnets problem. Det andra steget är definition och innebär att den vuxne och barnet 

förklarar sitt sätt att se på problemet. Det sista steget är inbjudan och går ut på att den vuxne 

tillsammans med barnet kommer fram till lösningar på problemet.80 Den amerikanske 

forskaren Andy Hargreaves argumenterar att lärare som inte lär sig på annat sätt än genom 

trial and error i sitt eget klassrum är en belastning för sina elever. Det läraren gör i sitt 

klassrum måste vila på systematisk kompetensutveckling och samarbete med kollegor.81 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Jag kommer i detta avsnitt att redogöra för de perspektiv som används som teoretisk 

utgångspunkt i mitt arbete. Här presenteras analysredskapet för tolkning genom en 

presentation och motivering. Med hjälp av den teoretiska utgångspunkten har jag för avsikt att 
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föra en diskussion kring mina forskningsfrågor. För att se verkligheten så att den ska bli 

begriplig, används teorier som ett sätt att se den på.  

 

Forskaren och specialpedagogiksprofessor Claes Nilholm delar in dessa förhållningssätt i tre 

olika perspektiv; det kompensatoriska, det kritiska samt dilemmaperspektivet. Det som skiljer 

perspektiven åt är vad de ser som problematiskt och var de placerar problemet, hos barnet, i 

omgivningen eller mitt emellan, då man också inkluderar komplexiteten i problemet. Vilket 

perspektiv man utgår från avgör också hur man förhåller sig till barnet och problemet. Det 

påverkar även vilken typ av lösning man letar efter, vad man kräver av barnet och hur man ser 

på sin egen roll som medverkare till situationen. Som Nilholm uttrycker sig, skiljer sig olika 

perspektiv åt genom vad de betraktar som problematiskt. Perspektiven placerar problemet på 

olika ställen, inom eller utanför individen. Han har valt att presentera och behandla tre olika 

forskningsperspektiv vilka alla har varierande sätt att hantera olikheter och avvikelser. 

Nilholm tar upp det kompensatoriska, det kritiska och det så kallade dilemmaperspektivet. Jag 

ska här kort redogöra för dem. 82 

Kompensatoriskt perspektiv 

Nilholm beskriver det kompensatoriska perspektivet vilket kan jämföras med det som många 

andra kallar för det kategoriska perspektivet. Dessa perspektiv har som utgångspunkt att 

problemet ligger hos individen. Som lösning försöker man på olika sätt kompensera de brister 

eller problematiska egenskaper som finns hos barnet. Man letar efter psykologiska eller 

neurologiska förklaringar och önskar gärna en diagnos att utgå från. Man vill gärna 

kategorisera olika avvikelser och särskilja det onormala från det normala då man menar att 

detta är bästa sätt att ge hjälp. Många forskare har på detta sätt, i form av medicinsk förklaring 

och tips och råd till lärare och föräldrar, försökt hjälpa dessa barn. Det specialpedagogiska 

arbetet handlar då om att anpassa barnet till omgivningen och dess krav och inte tvärt om.83 

Kritiskt perspektiv 

Det kritiska perspektivet, som Nilholm redogör för, har under de senaste decennierna vuxit 

fram genom en massiv kritik mot just detta individcentrerade synsätt. Man menar att det är 

ideologiskt orätt att peka ut barn som normala eller onormala. I detta perspektiv anses att 

barns olikheter bör ses som en tillgång och inte som en nackdel. Problemet bör sökas utanför 

barnet istället, då man menar att svårigheterna uppstår i mötet med omgivningen. Man ser här 

pedagogens roll som en del av problemet och att det är i relation till sammanhanget som 

svårigheten uppstår. Det pedagogiska arbetssättet borde vara demokratiskt och upplagt på ett 

sådant sätt att det passar alla barn även de som befinner sig i olika svårigheter. Begreppet 

specialpedagogik kritiseras då man menar att detta förstärker olikheter. 84 

 
Man önskar här istället en utopi där specialpedagogiken upphör och där skolans verksamhet 

förmår möta varje barns behov utifrån dess egna förutsättningar85 

Dilemmaperspektivet 

Dilemmaperspektivet har enligt Nilholm riktat sin kritik mot de utopiska föreställningar det 

kritiska perspektivet har som mål. Att alla skolproblem skulle upphöra bara man tar sig an 

dem på rätt sätt. Man anser här att även det kritiska perspektivet har samma tankefigur som 

det kompensatoriska, det vill säga; problem - diagnos – lösning, även om lösningarna ser 

kvalitativt olika ut. I dilemmaperspektivet ser man just svaret eller lösningen på problemet 

                                                 
82 Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur 
83 Nilholm (2007) 

.84 Nilholm ( 2007). 
85 Nilholm (2007), sid 22. 



19 
 

som ett dilemma d v s att det inte finns något givet enkelt svar på ett problem. Dilemman är 

motsättningar som i egentlig mening inte går att lösa, men som hela tiden pockar på 

ställningstaganden. Man betonar här vikten av att bli medveten om och lära sig förhålla sig till 

skolans motsägelsefullhet t.ex. när det gäller förhållandet mellan läroplan och verklighet. 

Pedagoger har pedagogiska uppdrag att fullfölja enligt läroplanen men ute i praktiken kanske 

inte förutsättningarna stämmer med intentionerna. Problemområden inom 

dilemmaperspektivet är bland annat dilemmat hur man ser på elevens kontra klassens behov 

och huruvida en elev kan vara rumsligt integrerad men socialt exkluderad. Detta är ett 

perspektiv som både tar de föregående perspektiven i beaktande och vill att man ska lyfta 

komplexiteten i problemet, reflektera och lära sig förhålla sig till dem. Ett centralt dilemma i 

ett utbildningssystem är att alla elever i någon mening ska ges liknande kunskaper och 

färdigheter, samtidigt som utbildningssystemet ska anpassa sig till att elever är olika, d.v.s. 

har olika intressen, fallenhet, erfarenhet osv. Således blir det en spänning mellan det 

gemensamma och en anpassning till elevers olikheter. Dilemmaperspektivet är enligt författaren 

ett perspektiv som består av motsättningar mellan det kompensatoriska och det kritiska 

perspektivet som inte går att lösa men som ständigt finns omkring en undervisningsmiljö som 

behöver ha en inriktning i pedagogiskt förhållningssätt. Nilholm menar att det är ett centralt inslag 

i våra liv och han tar upp ett exempel om lärande är överföring av kunskap eller om lärande är en 

aktiv handling där eleven konstruerar en förståelse av världen? Han anser därför att det är 

naturligt att dilemman uppstår mellan de olika perspektiven och att det sällan finns något som är 

ensidigt. 86 

 

Metod 
För att få en djupare kunskap om lärares och specialpedagogers uppfattningar om hur de 

arbetar med ordning och studiero i klassrummet valdes kvalitativa intervjuer.  I det 

kommande avsnittet redogörs för hur metodvalet, urvalet av informanter och 

datainsamlingsprocedur och bearbetning av data. Under sista delen i metodavsnittet 

presenteras de etiska förhållningssätt i anslutning till hur undersökningen har gjorts. 

 

Metodval 

Med kvantitativ forskning avses sådant som innebär mätningar vid datainsamlingen och 

statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Kvalitativ forskning fokuserar på mjuka data, 

som t.ex. kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Ingen forskning är helt och hållet en 

av dessa, utan har inslag av båda delar. Det är genom samtal vi lär känna andra människor och 

vi får kunskap om deras erfarenheter, känslor, attityder och den värld de lever i. När det gäller 

sådana ämnen och problem som berörs i detta arbete, är det ofta huvudsakligen fråga om 

kvalitativ forskning.87 Detta arbete grundar sig på kvalitativa intervjuer för få fram hur lärare 

och specialpedagoger har för tankar och uppfattningar om sitt eget arbete kring ordning och 

studiero i klassrummet. Denna metodform ger också en större möjlighet till att fördjupa 

frågorna inom just det ämnen som man själv är intresserad av att få svar på.88 

  

Urval 

Urvalet av årskurs och skola föll sig naturligt eftersom intresset för just uppfattningar hos 

lärare och specialpedagoger som arbetar på högstadieskolor var av intresse. Val av skola att 

intervjua slutade på två till antalet. Båda skolorna är stora skolor F-9 som ligger lite i utkanten 

av centrum i en stad på cirka 65 000 invånare. Dessa två högstadieskolor valdes dels för att 
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det redan fanns en kännedom om en tidigare förankrad kontakt på båda skolorna vilket skulle 

underlätta för undersökaren att hitta lärare och specialpedagog att intervjua. Skolorna valdes 

även för att det ryktades om att dessa två skolor arbetar konkret men på olika sätt med ordning 

och studiero i klassrummet. Den tidigare förankrade kontakten hjälpte till att boka tid för 

intervju och få lärare som kunde intervjuas och som på ett eller annat sätt har arbetat med 

ordning och studiero i klassrummet. Det fanns enbart en specialpedagog på varje skola vilket 

gjorde valet naturligt att intervjua dem. På båda skolorna blev tre lärare och en 

specialpedagog intervjuade, vilket sammanlagt blev sex lärare och två specialpedagoger. Det 

slutliga urvalet av intervjuade lärare består av 1 man och 7 kvinnor där 2 av de intervjuade var 

två kvinnliga och äldre specialpedagoger med runt 35-40 års arbetslivserfarenhet inom skolan.  

 

Antalet nödvändiga informanter som undersökaren valde har denne i likhet med Kvale sett 

över vilket syfte som undersökaren hade med undersökningen. Kvale anser att om antalet är 

för litet kan risken bli att man får svårt att jämföra skillnader mellan grupper medan det blir 

svårt att göra ingående tolkningar av intervjuerna om mängden informanter är för stor. 

Undersökaren hade i åtanke, vilket även Kvale beskriver, att man vinner som undersökare på 

att ha färre intervjuer då det ger mer tid till förberedelser och analysen av materialet. Med 

anledning av det anser undersökaren det tillräckligt med åtta informanter. För att uppfylla 

kravet på anonymitet har alla de intervjuade fingerade namn där alla lärare benämns med 

namn på bokstaven L och specialpedagoger benämns med namn som börjar på bokstaven S. 

De intervjuade lärarna och specialpedagogerna har alla olika arbetslivserfarenheter och 

ämnesbehörigheter och antal verksamma år inom skolan. De intervjuade kommer i resultatet 

att benämnas som Suss, Siv, Lena, Lisa, Lova, Lina, Loa och Linda. På skola 1 arbetar Lena, 

Linda, Lisa och Suss. På skola 2 arbetar Lova, Lina, Loa och Siv. Kvale rekommenderar 

kvalitet framför kvantitet vad det gäller intervjuer. 89 

 

Datainsamlingsmetod 

Valet av insamlingsmetod beror mycket på den aktuella studien, vad man vill få ut och hur 

mycket resurser man har att tillgå. För valet av insamlingsmetod för detta arbete fann 

undersökaren att många metoder har sina fördelar men samtidigt sina nackdelar. Ett alternativ 

som undersökaren funderade på i undersökningens början, var att undersökaren skulle 

genomföra undersökningen med att intervjua lärare och specialpedagoger på tre skolor för att 

på ett bättre sätt kunna jämföra deras upplevelser av ordning och studiero i klassrummet. 

Undersökaren insåg tidigt svårigheterna då avståndet från hemmet till de tre skolorna var 

långa, vilket skulle ha gett mer tid åt ett redan tidskrävande arbete. Undersökare tog då 

ställningstagandet att detta arbete ska komma att innefatta en kvalitativ studie där intervjuer 

av lärare och specialpedagoger på två skolor var utgångspunkten.  

 

Enligt Bryman har kvalitativa intervjuer många fördelar och är därför den sannolikt mest 

använda metoden för kvalitativ forskning. Intervjuer är en metod som oftast är mer flexibel i 

jämförelse med andra kvalitativa datainsamlingsmetoder. Undersökaren för denna studie ville 

inte styra repondenterna i intervjun mer än nödvändigt. I ett optimalt scenario hade 

undersökaren önskat att denne hade kunnat använda sig av en ostrukturerad intervju där 

undersökaren med minimala medel leder in repondenten i ett samtal där den fritt får berätta 

om sina upplevelser och reflektioner. En positiv effekt av detta skulle vara att undersökaren 

inte skulle gå miste om viktig information om området, utan att respondenten har fritt spelrum 

för att kunna ta upp alla tänkbara tankar som finns, kring ordning och studiero i klassrummet.  

Som forskare kan undersökaren inte alltid förlita sig på att de intervjuade personerna har 

denna struktur av att kunna berätta hela sin historia i ett bra flöde och upplägg. I 
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undersökarens fall var det viktigt att denne styrde in respondenten på de olika frågeställningar 

som undersökaren hade. Detta för att underlätta för respondenten att, dels komma ihåg sina 

upplevelser och dels för att vägleda dem i sitt berättande.90 

 

För att säkerställa att undersökaren får svar på sina forskningsfrågor om ordning och studiero 

har semistrukturerade intervjuer använts i enlighet med Brymans råd (se bilaga 1). Bryman 

beskriver semistrukturerade intervjuer som att det täcker många olika exempel av intervjuer. 

Det handlar i regel om en situation där intervjuaren har en uppsättning av frågor som generellt 

sett kan beskrivas som en intervjuguide. Intervjuaren har också en viss benägenhet att vid 

semistrukturerade intervjuer ställa ytterligare frågor (uppföljningsfrågor) till det som uppfattas 

vara viktiga svar, för att på så sätt få en mer djupgående information. Intervjupersonerna hade 

stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna kom ibland inte i samma ordning som 

intervjuguiden. Allt som sades som undersökaren ansåg var relevant för studien, eller på ett 

eller annat sätt var otydligt, gav undersökaren följdfrågor på för att ytterligare få svaren 

förtydligade. En del frågor ställdes aldrig då respondenten redan svarat på frågan i ett annat 

svar. I övrigt följer frågorna i stort sett sin ursprungliga ordning. Enligt Bryman borde en 

kvalitativ forskare se världen med den intervjuades ögon och eftersträva en nära relation till 

de personer som studeras för att han eller hon ska kunna uppfatta världen på samma sätt som 

de gör. Bryman menar att semistrukturerade intervjuer används för att få ett visst mått av 

struktur för att sen kunna jämföra och analysera de olika svaren i intervjuerna med varandra.91 

 

Genomförande 

Arbetet började med ett samtal med handledaren och litteratursökning bland databaser, 

internet, en genomgång av litteraturen på högskole- och biblioteket. Referenser i tidigare 

uppsatsarbeten och doktorsavhandlingar, böcker, forskningsartiklar och undersökningar, har 

gett upphov till ny litteratur, som i sin tur gett upphov till ny litteratur, o.s.v. Därefter följde 

inläsning av insamlad litteratur, vilket samtidigt innebar att frågeställningarna och upplägget 

av arbetet konkretiserades ytterligare. Efter att inläsningen delvis var klar, gjordes 

intervjuerna på de två högstadieskolorna. Intervjuerna fördelades på flera olika dagar och 

tidpunkter, dels för att avståndet mellan mig och respondenterna var långt. Dels för att de 

förutbestämda tiderna inte passade alla, men även att en av respondenterna hastigt insjuknade. 

Denna undersöknings intervjuer har intervjufrågorna varit ett stöd för att få ett flyt i 

intervjuarens svar. En del frågor ställdes aldrig då respondenten redan svarat på frågan i ett 

annat svar. I övrigt följer frågorna i stort sett sin ursprungliga ordning. Enligt Bryman borde 

en kvalitativ forskare se världen med den intervjuades ögon och eftersträva en nära relation 

till de personer som studeras för att han eller hon ska kunna uppfatta världen på samma sätt 

som de gör. Alla intervjuer utom en varade i cirka 1 timme, den andra var cirka 40 minuter 

lång. Jag använde mig av en filmkamera vid inspelning av intervjuerna. Jag försökte att hålla 

mig till min intervjumall och gjorde sammanfattningar och ställde både öppna och slutna 

frågor.92 

 

Bearbetning av data 

När alla 8 intervjuer var gjorda, transkriberades dem. Intervjuerna skrevs ut med både 

forskaren och respondentens exakta ordval, men utan att använda ord som ”hm”, ”eller hur” 

osv. Materialet grupperades sen utifrån forskningsfrågorna som också var huvudrubriker i 

intervjuguiden. Materialet som transkriberades har i studiens text sammanfattas för att göra 

läsningen av studien lättare att förstå. Några citat från intervjuerna finns dock återgivna i 

                                                 
90 Bryman, A (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 
91 Bryman (2011). 
92 Bryman (2011). 
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exakt ordval, för att läsaren ska få ett mer djup i förståelsen av de intervjuades uppfattningar 

kring ordning och studiero i klassrummet. Analysen av datamaterialet består vanligen av två 

moment. Det första steget är att reducera datamaterialet genom att kategorisera det, vilket 

kallas att koda materialet. Att kategorisera innebär att man klassificerar materialet, det vill 

säga att man för samman de begrepp som handlar om samma sak. Det andra steget är 

tolkningen, vilket innebär att man söker den mening som finns i de företeelser man undersökt. 

Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en annan och djupare kunskap än den 

splittrade kunskap som ofta erhålls när man använder kvantitativa metoder. En kvalitativ 

bearbetning arbetar i regel med textmaterial, t.ex. vid intervjuer där man ska bearbeta 

den utskrivna texten.93 Alla intervjuer transkriberades och materialet grupperades sen i 

resultatet utifrån forskningsfrågorna. Bearbetning och transkribering av intervjuerna och 

textmassan har varit ett gediget och tidskrävande arbete. Jag kodade mitt material genom att 

ge varje utskriven intervju en egen färg. Sedan kategoriserade jag materialet efter likheter. Jag 

klippte sedan isär de olika delarna och märkte dem med sidnummer och vilken intervju det 

var för att i ett senare skede lättare kunna föra samman de olika delarna i resultatet. 

Därefter skrevs diskussionskapitlet, där resultaten och slutsatserna sammanställdes och 

kommenterades. Arbetet avslutades med granska själva skrivandet och arbetets formalia. 

Uppskattningsvis låg mer än halva tiden av arbetet i själva skrivandet, intervjuerna med 

tillhörande transkribering och omarbetningar av arbetet. Men en stor del av arbetet låg också i 

sökandet, läsandet och sammanställandet av litteraturen. 

 

Tillförlitlighet 

Reliabilitet förklaras med hur tillförlitligt ett arbete är, vilket rör frågan om huruvida 

resultaten från en undersökning blir densamma om undersökningen genomförs på nytt, eller 

om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. Enligt Bryman kan miljö, 

otydliga och ledande intervjufrågor påverka resultaten så att reliabiliteten blir låg.94 Kvale är 

också inne på att intervjukunskap handlar om huruvida andra forskare skulle få samma svar i 

andra intervjuer och vid olika tillfällen. Under intervjun var jag noga med att inte ställa 

ledande frågor och lyssna på vad som sades för att kunna ställa följdfrågor.95 När jag 

efterhand lyssnar på det inspelade materialet, upptäckte jag att jag inte alltid var neutral. I 

vissa fall ställde jag frågor som kan ses som ledande och frågor som skulle kunna färga 

respondenternas svar. Men detta tar jag som lärdom då jag anser att jag gjort mitt yttersta och 

har strävat efter att hålla arbetet med så hög reliabilitet som möjligt. Validitet kan översättas 

relevans, vilket Bryman belyser med att man ska säkerställa att det insamlade materialet är 

relevant för studien, och att man faktiskt undersöker det man ämnar undersöka.96 Kvale är helt 

inne på samma linje vad gäller validiteten. 97 Jag anser att undersökningens validitet är hög, då 

menar jag att jag har undersökt det som var min tanke att undersöka. Jag planerade väl hur jag 

skulle utföra insamlingen och även vilka frågor och teman som skulle vara med i 

intervjuguiden. Jag har så noggrant som möjligt redogjort för att underlätta för läsaren att 

kunna avgöra hur trovärdigt arbetet är. Jag har även använt mig av citat i resultatet som 

stärker trovärdigheten. 

 

Etiska principer 

Metoden som valts för den här studien är kvalitativa intervjuer och Kvale anser att en 

intervjuforskning är genomsyrad av moraliska och etiska frågor. 98 Innan intervjuerna 

                                                 
93 Hartman (2004). 
94 Bryman  (2011). 
95 Kvale (1997). 
96 Bryman (2011). 
97 Kvale (1997). 
98 Kvale (1997). 
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påbörjades har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta gjordes 

genom att alla respondenter informerades om de forskningsetiska principer som handlar om 

olika etiska krav som finns och som forskare ska förhålla sig till i vetenskapliga 

undersökningar. Vetenskapsrådet påvisar vikten av att det måste vissa grundläggande etiska 

krav som uppfyllas innan en undersökning genomförs. De forskningsetiska principerna är 

indelade i fyra kategorier, där Informationskravet innebär att forskaren ska informera och 

upplysa deltagaren om deras uppdrag i projektet samt vilka villkor som gäller för deras 

medverkan. Samtyckeskravet innebär att forskaren inhämtar samtycke av deltagarna att delta i 

undersökningen. Konfidentialitetskravet innebär att insamlat material kommer att förvaras 

oåtkomligt för andra än forskaren. Nyttjandekravet innebär att insamlat material enbart får 

användas till forskningsändamålet.99 

 

Undersökningens informanterna har muntligt fått information om undersökningens 

huvudsakliga syfte och att det är frivilligt att delta. I och med att informanterna har 

informerats om att de förblir anonyma uppfylls kravet på konfidentialitet. Inför 

datainsamlandet har det klargjorts för lärarna att deras deltagande är helt på frivillig basis och 

att de har möjlighet att avbryta samarbetet om de vill. För övrigt kommer all insamlat material 

endast dryftas och användas av författaren till denna studie. Ingen av informanterna kommer 

inte att kunna identifieras i uppsatsen. Undersökningens material är sparat på flera USB 

stickor och datorer och kommer att raderas då all material inte längre krävs för 

undersökningens och arbetets utformning. Till de enkla och nödvändiga, men ibland 

bortglömda uppgifterna hör, att göra förvaringen av band och utskrifter säker och att radera 

innehållet då de inte längre behövs.100 Innan intervjun påbörjades framgick det vem som var 

författaren till denna studie, anknytning, syftet med studien, var studien kommer att läggas ut 

samt vilka vinster som förmodas att få genom deras deltagande. I och med detta har 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer uppfyllts. Av vikt kan också nämnas: 

 
Till de etiska krav som ställs på forskaren hör också att hon ska söka uppnå hög vetenskaplig 

kvalitet på den kunskap som publiceras. Det innebär att de publicerade resultatet ska vara så 

korrekt och representativa för forskningsområdet som möjligt101 

 

Resultat och Analys 
Rubrikerna i resultatdelen har formulerats utifrån forskningsfrågorna. Första delen presenteras 

de olika skolornas lärare och specialpedagogers syn gemensamt.  Under rubriken arbetet kring 

ordning och studiero är reglerna gemensamt redovisade medan skolorna sen är presenterade 

var för sig då de skiljer sig åt i arbetssätt. Den avslutande rubriken presenteras vilka 

uppfattningar som lärare och specialpedagoger har på lärarens roll för ordning och studiero. 

Efter varje omformulerad forskningsfråga analyseras sen resultatet med hjälp av tidigare 

forskning och den teoretiska ansats som studien har. Analysen tar sin utgångspunkt i att skapa 

förståelse i det som sagt under intervjuerna. 

 

Synen på ordning och studiero i klassrummet 
Alla de intervjuade utom en hade svårt att precisera vad som står i skollagen om ordning och 

studiero. Anledningen till detta var bland annat att det inte fanns tid till att läsa. En annan 

anledning som de intervjuade nämnde var att det var svårt att veta var man hittar det som ska 

läsas. Flera av de intervjuade påtalade även att det helt enkelt inte fanns något bra svar på 

varför de inte visste vad som stod i skollagen.  Loa som var den ende som kunde beskriva vad 

                                                 
99 Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
100 Kvale (1997). 
101 Kvale (1997), sid 91. 
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som stod i skollagen och påpekade även att det som stod om ordning och studiero i skollagen, 

stod under kapitel 5. Loa beskrev även några delar av vad skola har rätt att göra för att främja 

ordning och studiero exempelvis att man får beslagta störande föremål, visa ut elev ur 

klassrummet om den stör och fortsätter att störa trots lärarens tillsägelse. Lova beskriver 

också några olika delar som skolan har rätt att göra enligt skollagen och hon anser att 

skolagen brister då det gäller att någon faktiskt har brutit mot reglerna. Lova berättar att 

rektorn har i skrivelser meddelat någon elev att denne inte får vara kvar på skolan om denne 

inte ändrar sitt beteende. 

 
Där är det tydligt (…)Händer detta igen att [eleven] kränker andra elever och att [eleverna] 

inte känner trygghet på skolan kommer [eleven] att förflyttas till den här skolan. Då har 

[lärarna] kommit överens med rektorn om att [eleven] får gå där i 3 veckor för att testa på en 

annan skolmiljö. (…) Det roliga är att vi väljer ju vilken skola vi säger och [beroende av ]vilken 

elev det är. Å är det en elev som kanske har tendenser att inte vara så snäll mot andra med 

annan etnisk bakgrund, kanske vi kontaktar [en skola] där det finns många med olika etnisk 

bakgrund. Vi har inte behövt sätta detta i verket [ännu] men det har varit bra nära. Den grejen, 

[tycker jag] är ganska bra [i skollagen] att man kan tvinga någon att byta skola om det inte 

fungerar trots olika insatser. (Lova) 

 

Två av lärarna blandar ihop kapitel 1 och 2 i Lgr 11 och skollagen då de ska beskriva om vad 

som står i skollagen om ordning och studiero. Lena berättar att det enda hon vet är att rektorn 

har talat om för henne att hon kan ta mobilen om det skulle behövas. 

 

De flesta av de intervjuade har någon form av beskrivning på begreppen ordning och studiero. 

Men tydligt är att det finns flera olika definitioner av vad som är ordning och studiero. Lena 

menar att det är en av de svåraste sakerna som en lärare ska klara av. 

 
Det är en av de svåraste grejerna (…), sen man kommit ut [som lärare att veta] hur man får 

ordning i klassrummet (…) och [för mig] har [det] varit väldigt upp och ned. Första året (…) 

då blev jag arg och det blev ju inte ordning av det, utan det blev ju mer [att eleverna tyckte att 

det var] roligt att man blev arg. Nu är jag väl lugnare (---). Eleverna visste vilka knappar de 

skulle trycka på.[I och med detta]blev det varken ordning eller studiero[och]oftast handlade det 

om att de snackade för mycket. (Lena) 

 

Lena fick tips av rektorn på skolan att gå och titta på andra lärare och hur de gör men Lena 

undrar när hon ska hinna med det. Lena fortsätter och anser att om en elev ändå är i 

klassrummet så ska denne göra det läraren har planerat att göra. Det som står på tavlan gäller 

och det ska inte hållas på och lekas eller annat som inte hör till lektionen. Siv menar att 

ordning och studiero handlar ju inte om att ha en massa regler, men det bör finnas 

konsekvenser. Du ska veta vad som förväntas av dig. 

 
Man ska [som elev] hålla på med det som hör till lektionen. (---) För att lyckas med det här med 

studiero och ordning och att man gör något regelbrytande, så blir konsekvensen att man ringer 

hem och meddelar (Siv) 

 

Siv och Lova uttrycker att ordning och studiero är att man ska ha chansen att lära sig om man 

vill och att syftet med skolan är att eleverna är där för att lära. Men det är klart, inte lyckas 

man överallt med studiero. (Siv) En annan lärare Lova, anser att om man ska kunna lära sig 

måste man få en lugn miljö och hon tror att det är en lugn miljö som passar de flesta 

människor som vill lära sig någonting. För Linda och Suss handlar ordning och studiero om 

struktur och att eleverna känner att de ska få lära sig någonting behöver de känner sig trygg, 

de behöver känna sig sedda och de känner att de vågar på något vis. Lova är också inne på 



25 
 

vikten av struktur och att du som elev måste få veta vad som krävs av dig och veta varför du 

är här, vilket är lärarens syfte med den här lektionen. Någon lärare menar att det ska vara 

någon form av ett kreativt klassrum, att det händer någonting, för eleverna. 

 
Det är väl klart att de måste få röra på sig. De behöver inte sitta stilla heller men, kanske inte så 

mycket onödigt spring och pilla på varandra som de gärna gör. (…) Studiero är så att de får ut 

någonting av lektionerna. (---)Vissa tycker nog att ordning och studiero ska vara att alla sitter 

knäpp tysta och sitter stilla. Men ja, inte alla. (Lena) 

 

Linda menar också att det ska finnas respekt för läraren och för varandra och att det är a och o 

att det är ordning och studiero i klassrummet för att undervisningen ska fungera och att det 

ska bli lärande hos eleverna. Ordning och studiero i klassrummet inget bekymmer för läraren 

Lisa. Hon menar att det dels finns väldigt många och drivna elever i samhället idag. Eleverna 

vet hur samhället ser ut och att man måste minst in gå gymnasiet om de ska få någon vettig 

utbildning. Många gånger siktar eleverna också mot Högskola och då vet de att det hjälper det 

att ligga i lite. Lisa upplever att de flesta eleverna är medvetna om detta, vilket gör att det 

underlättar i klassrummet då de vill arbeta och inte störa ordningen. Siv beskriver att det är 

viktigt att lärare är tydliga med när lektionen börjar och slutar och vad målet med lektionen är. 

Lova och Lina är inne på samma spår och menar att det är även viktigt att det är fokus på 

undervisningens mål. Lova anser att det är viktigt att hon får vara lärare i klassrummet och 

fokusera på elevernas inlärning, istället för att satsa mycket kraft på ordning och studiero. 

 
Att eleverna har fokus på det vi ska göra, att de förstår (…)vad målet är idag, vad är det jag ska 

ta med mig härifrån. (---)Idag ska vi jobba med det här momentet, den här förmågan. (…)Men 

vet de målet så tror jag att det är lättare att hålla fokus på det vi jobbar mot. (Lina) 

 

Lärarna Lisa och Loa pratar också om trygghet och att ordning och studiero går hand i hand. 

 
Eleven ska på ett avslappnat sätt kunna vara i sin lärmiljö och få ny kunskap. (---) Det handlar 

om att man ska vara trygg och man ska känna att man har möjlighet att ta till sig kunskap. 

Trygghet och ett lugn ska det finnas då är det ordning och studiero. Jag lägger även in 

begreppet trygghet och tycker att det är jätteviktigt. (Loa)  

 

Lisa anser att man som lärare behöver prata med eleverna innan för att få ett tryggt klimat. 

Hon menar också att det är viktigt att eleverna förstår varför de är i skolan och vad det är de 

ska uppnå. Många av de intervjuade tycker att det är okej att eleverna pratar på lektionen men 

att detta måste ske på en ljudnivå som fungerar i klassrummet. Lisa menar att man får prata i 

klassrummet så länge man pratar så man inte stör. Samtidigt anser de intervjuade att pratet 

faktiskt måste handla om lektionens innehåll. Lena tror att alla lärare har olika smärttröskel 

för hur mycket prat lärare tål att ha i sitt klassrum. 

 
Studiero är ett klimat i klassrummet där [det] inte behöver vara tyst. Men det ska vara en sådan 

stämning som gör att man drivs framåt, bland både eleverna och gentemot läraren som gör att 

det blir gemytligt på något vis. (Linda) 

 

Suss däremot anser att det ska vara tyst i klassrummet. 

 
Jag är nog lite gammalmodig av mig men jag tycker att lärarna tillåter alldeles för mycket prat 

på lektionerna. Eleverna kan inte lära sig om det är för mycket prat. (Suss) 
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Analys 

Vad som menas med ordning och studiero i klassrummet är enligt de intervjuade svårt att 

definiera. Svårigheterna kan i likhet med Nilholm behöva definieras på så sätt som dilemma 

perspektivet i och med att det inte finns något givet svar på ett problem, det här fallet handlar 

det om hur man bringar ordning och studiero i klassrummet.102  

 

Några lärare uttryckte hur de ansåg att de själva hade det i sitt eget klassrum. Läraren Lisa 

ansåg inte alls att det var så svårt att ha ordning i klassrummet och detta kanske berodde på att 

hon hade skapat ett meningsfullt sammanhang som är av stor betydelse för att få framgång, 

ordning och studiero i klassrummet.103 En annan lärare hade betydligt svårare med att få 

ordning och studiero i klassrummet och vad detta berodde på visste inte läraren. Men Edin 

och Hammond anser att det är svårare att vara pedagog idag och detta beror på att samhället 

förändras allt fortare och att vuxna i skolan har som uppgift att skapa förutsättningar som 

lyfter eleverna från en nivå till en annan. De påstår också att det är lärarens ledarskap som 

skapar ordning och reda i klassrummet. Enligt Edin och Hammond, kan svårigheten vara att 

läraren har svårt med ledarskapet och att skapa dessa förutsättningar som gör att eleven 

känner att den utvecklas.104 

 

Läraren som har svårt med att få studiero i klassrummet har enligt rektor fått tips om att 

skulptera för att utvecklas som lärare och forskaren Dolan anser att lärarna måste samverka 

mera. Samuelsson vill att det i framtiden forskas om att undersöka pedagogers föreställningar 

om sitt eget agerande och hanterande av störande beteende i klassrummet. En annan viktig del 

i att inte lärare kan få ordning kan handla om att läraren inte har skapat meningsfulla 

sammanhang, läraren behöver enligt Hugo utgå från det som gör att eleverna önskar att lära 

sig. 105 

 

Andra av de intervjuade lärarna uttryckte bland annat att ordning och studiero är att man ska 

ha chansen att lära sig om man vill och att syftet med skolan är att eleverna är där för att lära. 

För att kunna göra detta menar några av de intervjuade att miljön behöver vara lugn och trygg. 

I Hugos studie byggde lärarna hela tiden undervisningen på elevernas tidigare erfarenheter 

och gick sakta framåt utifrån deras egna erfarenheter, vilket gav eleverna trygghet. En 

trygghet som innebar att eleverna upplevde kontinuitet och att deras förvärvade kunskaper var 

viktiga kompetenser i skolarbetet. Hugo drar slutsatsen att istället för att fokusera för mycket 

på fakta, fungerar det bättre när lärarna utgå från det som gör att elever önskar lära sig. För de 

elever som tappat förtroendet för skolan, och har ett starkt skolmotstånd och många negativa 

erfarenheter av mer traditionell undervisning, kan denna undervisning enligt Hugo vara en 

nyckel till lärande. Någon lärare menar att eleverna ska ha fokus på det de gör. Det 

pedagogiska arbetssättet borde vara demokratiskt och upplagt på ett sådant sätt att det passar 

alla barnen, även de som befinner sig i svårigheter.106 

 

Flera av de intervjuade påvisade vikten av struktur och att man som elev måste få veta av 

läraren vilka förväntningar denne har på eleven och varför denne är där. Här finns likheter 

med resultat i tidigare forskning, där vikten av att skolan ska ha höga förväntningar på alla 

elever och ha en stark tro på alla elevers potential och vilja att lära. Med tydliga ramar får 

Hedströms lärare till och med sig de allra besvärligaste eleverna då de har en välplanerad 
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104 Edin &  Drummond (2006). 
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undervisning som inte lämnar någon utanför.107 Flera av de intervjuade lärarna ansåg att lärare 

behöver vara tydliga med när lektionen börjar och slutar och vad målet med lektionen är. 

Viktigt är också att läraren ska kunna precisera syfte med den lektionen.  Detta kan beskrivas i 

enlighet med forskning där lärare ska ha tillgång till många olika former av strategier, 

metoder och verktyg för att nå de mål som sätts upp.108 

 

En lärare uttryckte att hon vill kunna vara lärare och koncentrera sig på inlärning istället för 

att satsa kraft på att bringa ordning och reda. För att kunna koncentrera sig på inlärning menar 

forskningsstudier att läraren måste våga leda och påverka, ha ett aktivt engagemang samt ha 

passion för undervisning och lärande. Hatties studie påvisar också vikten av att lärarna aktivt 

och kollektivt arbetar med att förbättra sin egen undervisning. Ett sådant förhållningssätt har 

den största positiva effekten på elevernas studieresultat. Annan forskning påvisar också vikten 

av att lärare tar ansvar över och för undervisningen, samt att de säkerställer att alla elever når 

målen och utvecklas så långt de kan. Samtidigt ser forskningen, enligt Håkansson och 

Sundberg alltmer ut att fokuserats mot klassrumsdiskursen, det vill säga mot hur interaktion 

och kommunikation kan stödja lärande.109 En annan lärare anser att det är viktigt att eleverna 

har fokus på det som ska göras på en lektion. Här blir det tydligt att eleven äger problemet i 

likhet med det kompensatoriska perspektivet.110 För att kunna ha fokus anser Jensen att 

läraren behöver skapa fokus genom att ha en god miljö där barn kan lära och utvecklas. Om 

eleverna nu inte har fokus på det som ska göras på en lektion är det, enligt Steinberg lärarens 

ansvar att förstå att det egna beteendet kan påverkar. Vi vuxna undviker många gånger att 

vara de auktoriteter som vi egentligen är och vi skapar inte den trygghet, ordning och studiero 

som krävs på skolan för att eleverna ska få en god inlärning.111 

 

Flera av de intervjuade ansåg att ordning och studiero går hand i hand och en lärare ansåg att 

eleven ska på ett avslappnat sätt kunna vara i sin lärmiljö och få ny kunskap. En annan lärare 

ansåg att om man pratade med eleverna innan så får man ett tryggt klimat i klassrummet. 

Många av de intervjuade uttrycker att eleverna ska, men de nämner inte så mycket om att 

skolans uppgift är att se till vilka de olika faktorerna som faktiskt spelar in när det ska vara 

ordning och studiero i klassrummet. I det kritiska perspektivet bör problemet sökas utanför 

barnet istället för att försöka ändra på barnet. I enlighet med Nilholm har Hedström kommit 

fram till att det är viktigt att skolan och den enskilde läraren ställer sig frågan om elevers oro 

och bristande studiero har ett samband med skolan organisation, den fysiska miljön, 

uppgifternas svårighetsgrad eller angelägenhetsgrad, eller andra faktorer som exempelvis 

lärares relation till eleverna.112 
 

Både Kornvall och Samuelsson konstaterar att det är av stor vikt att lärarkåren tar ansvar över 

att yrket blir den profession som staten vill, man behöver förkovra sig i forskning och blir mer 

införstådd i vad skollagen säger och dess tillämpning. Det visade sig även i denna studie 

brister kring vad som stod i skollagen. En lärare av alla de intervjuade kunde beskriva vad det 

står i skollagen om ordning och studiero. Det kan också konstateras att lärarna använder olika 

pedagogiska tekniker för att skapa samspel mellan läraren och eleverna för att korrigera 

oönskat uppträdande i klassrummet vilket har kopplingar till problematiken kring lärares 

kunskaper om gällande skollag och dess tillämpning.113 Anledningen till att den nya skollagen 

kom var för att skolans uppdrag inte kunde uppfyllas på grund av otillräckliga regler. Så den 

                                                 
107 Dolan (2006), Hedström (2011) 
108 Gustafsson & Myrberg (2002) 
109 Hattie (2012), Håkansson & Sundberg (2012), Kornhall, Per (2013) 
110 Nilholm (2007 
111 Jensen & Løw (2011), Steinberg (2005), Edin & Drummond (2006) 
112 Nilholm (2007, Hedström (2011) 
113 Kornhall (2013), Samuelsson (2008), Thornberg (2008) 
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nya skollagen förtydligar lärares och rektorers rättigheter för att hantera bland annat 

kränkningar, skadegörelse och bristande studiero.114 

 

Arbetet kring ordning och studiero 
Båda skolorna har regler som eleverna ska följa och som de har varit delaktiga i framtagandet 

av dem. På skola nummer 2 finns även pedagogregler som eleverna inte har haft något 

inflytande över. Pedagogreglerna handlar om hur läraren ska agera för att skapa och hålla 

ordning och studiero i klassrummet. Den enda regeln som finns på skolan 2 har Loa bestämt 

utifrån vad forskning säger om att det ska finnas få regler på en skola. En regel måste, enligt 

Loa ha en konsekvens och om konsekvensen är arbetsam att utföra och att man som lärare 

inte följer den, tappar regeln sin förtrogenhet och det blir strul för många lärare. Trots att det i 

detta läge kanske endast var en lärare som inte gav någon konsekvens. Den regeln sitter synlig 

i alla klassrum på skolan och denne lyder: Det ska vara så lugnt att den som vill lära sig kan lära 

sig. (Loa) Loa berättar att allt annat som stör därutöver är regelbrytande och då behöver läraren 

har definierat konsekvensen. Konsekvensstegen blir bara värre och värre beroende av vad som 

är regelbrytande. Han menar också att det här med direktkonsekvenser också är viktigt. Lova 

utvecklar och berättar att både elever och lärare har varit med och bestämt elevreglerna som 

finns på skolan. Eleverna fick tala om hur de ville ha det sen gjorde lärarna om det. 
 

Sen beslutade lärarna om två ganska liknade regler. Lärarna formulerade om reglerna med 

[andra] ord men frågade eleverna om de känner igen det som lärarna hade skrivit [och det 

gjorde de] Pedagogreglerna kan de inte ändra på för det är det lärarna som har bestämt.(Lova) 

 

Siv menar att hon och Loa har samma syn på den här regeln med keps på eller inte. Men hur 

som helst är de båda inne på att om man tillåter keps i klassrummet, måste eleverna bryta mot 

en annan regel. På skola nummer 1 är Lisa och Lena är osäker på vem eller vilka som har tagit 

fram reglerna och hur de är, men att de är i riktlinje med bland annat, rätt material på rätt plats 

på rätt tid. Eleverna ska visa respekt mot alla, tidigare hade skola respekt mot klasskamrater 

och lärare men det ändrads. För man ska respektera alla i tex matsalen. Eleverna ska inte ha 

keps och ytterkläder. Lisa menar att det får inte finns några som helst utrymmen för 

misstolkningar i reglerna så att alla vet avd de betyder. Linda anser att det måste finnas 

konsekvenser av regelöverträdelser om man har regler. Annars finns det ingen anledning till 

att ha regler. Ibland anser Linda att regler kan kännas lite överflödiga. 

 

Olika arbetssätt och 2 olika skolor 

Skola 1 

På skolan finns enligt de intervjuade, inget speciellt arbetssätt för ordning och studiero, men 

det finns en del som använder delar av Quadriceps metoden som fortfarande delvis finns kvar 

sen tidigare. Specialpedagogen Suss och läraren Linda nämnde förutom Quadriceps även 

arbetssättet 7-tjugo som tidigare var aktuellt som livskunskap och fanns på schemat. Då Linda 

ska beskriva 7-Tjugo handlar arbetssättet om att främja ordning och studiero. Metoden 7-

Tjugo är enligt Linda, värderingsövningar som sträcker sig över ett helt år om man vill. 

Upplägget kan variera. Detta arbetssätt hade skolan ett ämne för några år sen. Linda säger att 

hon till och med gick utbildning tillsammans med nästan alla andra lärare på skolan, men att 

hon aldrig har undervisat i detta. 7-Tjugo är en metodpärm som endast får bedrivas av 

utbildade inom konceptet. 7-Tjugo som värderingsövningsmetod beskriver Linda att man 

bland annat ser på hur man är mot varandra, i klassrummet, i korridoren och i matsalen? 

Lärarna tyckte, enligt Linda att det var svårt att arbeta med 7-Tjugo. 

 

                                                 
114 www.regeringen.se 
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[Lärarna] ville inte vara själv [på dessa lektioner]. Vi fick till att de var två och två [på 7-

Tjugolektionerna] för de upplevde att det fanns vissa känsliga grejer och så där. Jag tror 

överlag [att] vi är ganska rädd att ta tag i känsliga saker. För ibland vet man ju inte riktigt, är 

jag inne och tassar på någon annans område eller? Ja, då får man ju lämna ifrån sig, för vi är 

ju inga kuratorer. Men sen lades [7-Tjugo] ned [och jag ]vet egentligen inte varför. (Linda) 

 

Suss förstod aldrig poängen med att alla lärare skulle utbilda sig i två heldagar i 7-Tjugo och 

sen rann alltsammans ut i sanden. Namnet 7-Tjugo var ifrån början 3-Sextio. Men då kunde 

de inte ha det på nätet eftersom det innehöll sex i själva namnet. Därför bytte de och 3-Sextio 

är då man svingar ett varv runt sig själv. Enligt Suss var det så att man istället skulle köra 

ytterligare ett varv och titta på sig själv, från alla håll. Så blev namnet helt enkelt 7-Tjugo 

istället. Lisa säger att det finns delar kvar av tänket på skolan kring Quadriceps och hon menar 

att det har kommit mer nu i och med den nya läroplanen. Quadriceps handlar enligt Lisa och 

Linda om att grundaren av Quadriceps, Bengt Bohlin hade någon idé om att man skulle ställa 

upp klara tydliga mål, vilket man som lärare egentligen hade sen tidigare, men det var kanske 

inte så uttalat som det blev nu. Man skulle enligt Bohlin ha ett startblock, målet med lektionen 

och läxan. Lisa tyckte att detta arbetssätt var lite för mekaniskt. 

 
Jag tror inte att det funkar på de elever som kanske behöver det mest. Jag tror att [lärare] 

behöver ha lite mer samtal och vara lite friare. Det var liksom att man inte fick släppa in 

[eleverna] förrän lektionen hade börjat. Där kan jag känna att man förlorar ganska mycket för 

jag tycker att det är ganska trevligt när de kommer in och pratar eller stannar kvar och pratar. 

De mötena försvann. Det är väl oftast då också man kan nå vissa lite extra. Jag tycker att det är 

bra för de som har svårt med strukturen och kanske få den här ordningen. Då var det nog skönt 

att ha ett sätt att tillämpa det på. (Lisa) 

 

Flera lärare instämmer i Lisas beskrivning om Quadriceps förutom ett tillägg med 

startuppgiften som man hade för att sätta igång eleverna för att de ska hitta något lugn i början 

på lektionen. 

 
Många har nog kvar lite [av]den här uppställningen utanför och sen kanske startuppgifterna, 

mål, tydligt mål på tavlan och sådana grejer. Så att eleverna vet vad som gäller den här 

lektionen. Så tydlighet, det är det här. (Lena) 

 

Linda var med till Göteborg på utbildning i Quadriceps och läraren Lena fick endast läsa på 

lite om hur arbetssättet Quadricpes skulle utföras. Trots detta arbetar hon till viss del enligt 

Quadriceps riktlinjer och försöker bland annat att göra målen tydliga för eleverna. Tydliga 

mål är förankrade i läroplanen och målen ska kunna utvärderas. Enligt Lena är det många 

lärare på skolan som fortfarande försöker att hitta ett bra arbetssätt för att få ordning och 

studiero och för att få eleverna tysta i klassrummet. För Lena känns vissa grupper bra, andra 

klasser pratar fast man som lärare säger till dem. Detta försöker Lena att lösa genom att prata 

med elevernas klasslärare eller prata enskilt med eleven. När Lena pratar enskilt med eleven 

ställer hon bland annat frågor om hur eleven har tänkt genom att denne gör på ett speciellt sätt 

som inte fungerar i klassrummet. Fungerar inte det blir det kanske kontakt med föräldrarna 

eller utvisning ur klassrummet. Lena försöker så långt det går att lösa det mesta med den 

enskilde individen. 

 
Det känns som det är bättre att de får fundera lite själva. Men [jag brukar säga såhär till 

eleven], så här kan andra uppfatta att det är det som händer(…) . Hur känner du [då] och så 

[får de tänka efter] och gå till sig själva, men jag vet inte om det alltid blir så. (Lena) 

 

Men metoden Quadriceps försvann som arbetssätt efter fler byten av rektorer. 
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Har man en chef som inte är intresserad och en som är måttligt intresserad så är det lätt att det 

rinner ut i sanden. Men då hade vi lite litteratur och fick läsa in oss på det där och någon 

föreläsning, men annars har vi inte [något speciellt arbetssätt.] (Lisa) 

 

På skolan har enligt Lisa, rektorn bestämt att arbetslagen ska arbeta med tre olika mål, 

arbetsmiljö, trygghet och måluppfyllelse. Arbetslagen fick sen själva bestämma i vilken 

ordning dessa skulle bearbetas. Vid intervjutillfället var det målet som handlade om 

arbetsmiljön redan ordnad. Både lärare och elever hade hjälpts åt för att skapa ett gott klimat 

på den gamla skolan. 

 
Vi upplever att det inte var så många som respekterade egendomen i skolan. När man kommer 

till skolan kan man kasta grejer på golvet man kan klottra och man kan förstöra. Då 

diskuterade vi det här med miljön för det gör ju ganska mycket då skolan är så himla gammal. 

Man får liksom ta till vara på det lilla man har. Det är inte skönt att sitta på träbänkar hela 

dagarna. Så med lite gardiner, färg, lite blommor så man försökte [vi] få det så trevligt som 

möjligt. (Lisa) 

 

Trygghet och måluppfyllelsen var de andra två punkterna som rektor hade bestämt att 

arbetslagen skulle arbeta med. Hur ska det vara i skolan när man känner sig trygg, var en del i 

det. Då det gällde måluppfyllelsen menar Lisa att det blev för abstrakt för eleverna och då 

bestämde arbetslaget att studiefokus var ett bättre mål att arbeta med och att eleverna skulle 

tycka att det var: 

 
Fränt att vara smart. Det är bra att kunna mycket. Det var liksom det vi vill få in för då 

eleverna går i 8an är det inte så fränt [att studera.] (Lisa) 

 

Studiefokus tyckte Lisas arbetslag var bra att börja med och Lisa menade att de andra 

arbetslagen kanske valde något annat mål. Vilket mål arbetslaget bestämde sig för hade ingen 

betydelse eftersom lärarna arbetade i olika arbetslag som var elevcentrerade, där klasslärarna 

har sina klasser så mycket som möjligt och undervisar endast i en årskurs. Arbetslaget tyckte 

att studiefokus var ett bra ord då man har fokus på sina studier. Hur man får det, har lärarna 

diskuterat i sina klasser och låtit eleverna vara delaktiga hur de vill att det ska vara i ett 

klassrum för att de ska kunna fokusera på sina studier. Lisa menar att oftast så tycker både 

lärare och elever lika om hur det ska vara i ett gott klassrumsklimat. Förutom detta arbetssätt 

anser Lisa att det är lärarens auktoritet [som gäller]. Lisa vill att eleverna ska känna sig 

trygga i klassrummet, det ska känna att det är ett tryggt klimat där alla respekterar varandra. 

Såhär beskriver hon kort sitt eget arbetssätt för att främja ordning och studiero i klassrummet. 

 
Jag brukar ha ganska enkla regler och brukar säga till dem att: Har du inget snällt att säga så 

är du tyst och vill du säga något [då ska alla lyssna och så] räcker du upp din hand. (---) Det 

minsta man kan göra är att alla lyssnar [oavsett] om det är jag som pratar eller om det är 

någon annan. Sen är jag ganska hård på det [som jag har bestämt], väldigt hård i början så att 

[eleverna] lär sig. (…) Om [eleverna] inte följer det som jag säger att de ska göra till exempel 

om man är otrevlig, eller på något sätt stör, då får man helt enkelt gå därifrån. (Lisa) 

 

I klassrummet upplever Linda att hon har god ordning överlag. Hon tror att detta kan bero på 

att hon är omtyckt som lärare. Anledningen till att hon är omtyckt tror hon att hon är för att 

hon är ganska personlig och gör väldigt lite skillnad på sin roll som lärare och privat. Men 

Linda uttrycker sen sig lite motsägelsefull om sin yrkesroll. 

 
Förr tyckte jag att man kanske behöver en yrkesroll och jag tänkte att den kommer väl med åren 

på något vis. Men för mig har den inte gjort det utan jag är nog som jag är i vanliga fall. I 
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klassrummet är jag ganska, jag ska inte säga att jag är dominant, men jag hörs ju på något vis. 

(---)Jag har ju svårt för att bli arg men däremot kan jag ju bli besviken. Och jag gillar ju inte 

att bli besviken. (---)  Sen är jag ganska tolerant också mot ljud, alltså, om det ibland är lite 

stökigt. Jag är ganska duktig på att [höja] upp stämningen själv märker jag. Det försöker jag 

bli bättre på. (Linda) 

 

Det negativa med att man har bestämt ett visst arbetssätt, menar flera av de intervjuade är att 

inte alla följer det som bestämts. Alla lärare gör olika, dels i olika situationer och i olika 

arbetslag. Lisa löser det så med sina elever att de elever som missar tid eller skolkar, får sitta 

kvar och ta igen den tiden. Men Lisa uttrycker nackdelen med detta och anser att lärare gör ju 

olika där. Hon anser att det är viktigt att alla gör lika. Lisa tror att mycket brister i att det inte 

är ett tydligt ledarskap uppifrån. Hade man haft tydliga chefer så hade alla gjort lika, sen anser 

Lisa att en chef kan faktiskt komma och se över hur det fungerar i praktiken allt som bestäms. 

Skola 2 

På skola 2 finns enligt de intervjuade, ett tydligt och gemensamt arbetssätt för ordning och 

studiero. Det gemensamma arbetssättet startade med Monroe och Quadriceps koncepten men 

kallas nu på skolan för Normalläget. Enligt alla intervjuade har detta framtagits och initierats 

av läraren Loa och rektor på skolan är också helt med på konceptet. Loa är också den läraren 

med kompetens inom KBT och som Lova vill framhäva. 

 
Loa jobbar mer med hur man får lugn och ro? Hur får man personer att inse och träna och 

följa, bli följsammare i samhället? Lite mer med beteendevetenskap. [Loa har ]träning med 

sociala samspelsserier och sådana saker. (…)Han är ju lärare i grund och botten. Han har ju 

varit den som hjälper eleverna med att komma tillbaka till klassen och talat om för oss hur vi 

ska tänka och göra för att bemöta en speciell elev för att det ska bli så bra som möjligt. (Lova) 

 

Anledningen till att begreppet Normalläge instiftades var på grund av att det enligt Loa, fanns 

ett behov av trygghet och studiero. Sen ställde sig Loa frågande till hur det ska vara i ett 

klassrum då det är trygghet och studiero. Han kom fram till att den som vill lära sig ska ha 

möjligheten att lära sig. För Loa blev detta normalt och därmed var begreppet Normalläge 

uppfunnet. 

 
Det finns mycket olika sätt hur man tänker kring regler och så men vi har försökt att gå till 

forskningen så mycket som möjligt, titta på vad skollagen säger och vad säger skolforskningen 

om effektiva saker du kan göra för att höja resultaten. [Enligt forskningen är] studiemiljön och 

lärarens ledarskap jätteviktiga saker. Trygghet i klassrummet är också jätteviktigt. Sen har jag 

tittat på vad beteendevetenskapen säger om hur man får en person att ändra ett beteende. För 

det är ju beteendevetenskapen som de[ är mest kunniga] på och då har jag vävt ihop allt det här 

och skapat, precis som ett recept (---) [Normalläget]Jag har egentligen plockat ut ett recept för 

vad ett fungerande och bra normsystem ska innehålla på en skola. (Loa) 
 

Idén till Normalläget föddes då Loa arbetade på en resurskola där de jobbade mycket med 

individen som inte kunde fungera i en vanlig klass. Arbetet handlade om att utveckla sociala 

färdigheter med eleverna som gick på resursskolan för att sen förbereda dem då de skulle 

tillbaka till skolan. Enligt Loa kom detta ändå inte till att fungera då eleverna skulle tillbaka 

till skolan då miljön inte är inkluderar vänlig och mottaglig på något sätt.  

 

Loa beskriver Normalläget som om man som lärare har stökigt i sin klass ska man försöka 

tillsammans med sina kollegor hitta ett gemensamt bemötande. Samtidigt påvisa vad som är 

viktigt som exempelvis komma i tid och ha med sig rätt material. Om lärare kan påvisa dessa 

saker i uppstart, genomförande och avslut av lektionen kommer det att ge läraren en helt 
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annan arbetsmiljö. Om alla sen göra lika så går det fortare att få till förändringen. Siv 

beskriver kort Normalläget som att det handlar om ett tydligt ledarskap i klassrummet. Hon 

menar att lärare måste våga vara vuxna och undrar hur svårt detta egentligen kan vara. 

 

En av lärarna, Lova berättade om skolan som behövde förändras. Eleverna hängde ena 

stunden i en lyktstolpe och andra stunden startade de brandlarm och så höll det på. När man 

sen då som lärare inte ser eller hittar eleverna var de är någonstans för att de springer och 

gömmer sig, då behövdes det göras någonting menar Lova. Det blev upp till lärarna på skolan 

att strukturera om hur det skulle vara. De stängde skolan en hel dag och satte sig på en 

konferens och undrade vad de skulle göra. Alla på skolan brainstormade och funderade på vad 

det egentliga problemet var och vad de skulle göra åt dem.  
 

Det var vårt arbetslag som sa att det här funkar inte längre. Vi var på en våning, där sedan 

eleverna hade skåpen på en annan våning. När vi kikade ut och skulle starta en lektion så 

fattades det 2-3 stycken elever och vi såg dem inte, utan de satt vid sina skåp som [var 150-200 

meter bort] [Det fungerade inte att vi skulle leta efter eleverna inför varje lektion] Om de skulle 

hämta en penna så var de borta halva lektionen (…)Så vi satte oss ner och strukturerade upp 

[hur skolan skulle se ut] tillsammans med vår chef. Sen hade min kollega hört om en skola i 

Göteborg som jobbar med Monroe och Quadriceps, så vi var ner på ett studiebesök, vi fick följa 

med andra skolor i kommunen som skulle dit. [När vi hade varit i Göteborg] kom vi förskräckta 

därifrån där vi såg hur lärarna bland annat gick runt i kostym. (…)Det var läxa efter varje 

lektion och allt var fyrkantigt och stod på tavlan. (Lova) 

 

Efter ett tag då lärarna på skolan hade jobbat med det Monroeinspirerade arbetssättet i några 

år, började läraren Loa prata mycket med dem om arbetssättet kring ordning i klassrummet 

och hur lärarna på skolan jobbade med det och tog därefter fram en egen modell som han 

kallade för Normalläget. Det Monroe influerade arbetssättet innebar bland annat enligt Lova, 

att när hon som lärare börjar sin lektion ska hon ha skrivit på tavlan vilken tid lektionen har. 

Då menar lärarna på skolan att det inte blir några frågor om när eleverna slutar. Det fick vi 

hundra frågor om tidigare och det är ju en strategi att ta bort fokus från lektionen så det står 

nu alltid på tavlan. (Lova) Nästa som är enligt Monroekonceptet är att det sen ska stå, vilken 

startuppgiften är så att alla vet vad de ska göra då de kommer in i klassrummet. Detta är oftast 

kopplat till lektionen innan. 

 
En slags formativ feedback till mig som lärare, vad kommer de ihåg? Var jag duktig på att 

förmedla det som var målet med lektionen eller gick jag på pumpen, att alla satt och fattade 

ingenting och då får jag veta det direkt. (Lova) 

 

Efter att tiden och startuppgiften har skrivits upp, kommer enligt Monroekonceptet målet med 

lektionen. Vad ska vi lära oss idag? De intervjuade lärarna menar att det är viktigt att man inte 

blandar ihop dessa mål med kunskapsmål utan det är målet för just den här lektionen och detta 

står på skolans alla tavlor. Lina berättar om annat som skolan arbetar med enligt Monroe är att 

de ställer upp eleverna på led utanför klassrummet. Med detta system menar alla de 

intervjuade på skolan att det blir ordning och reda, då alla går in lugnt och sansat och läraren 

kan kolla så att de har med sig det material som behövs. Samtidigt kan man som lärare checka 

av och rätta till så att eleverna följer de uppsatta reglerna. När alla kommer in i klassrummet 

vet alla vad de ska arbeta med då detta står på tavlan. Om någon elev kommer försent görs 

inget väsen av det och frågar varför kommer eleven kommer sent osv. utan då tar läraren det 

med den eleven senare. 

  
Normalläget ska alla [både lärare, elever och föräldrar]veta om och det står i alla klassrum att 

vi är här för att lära oss och jag som pedagog ska följa reglerna för att se till att hålla arbetsro 
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så att alla har en chans att lära sig. Det är min uppgift och konsekvenserna blir sen samtal hem 

om man bryter den. Är det flera gånger [som eleven gör något så att ] det verkligen stör, då får 

jag (…) tala om att nu är det inte ok och jag måste följa de regler som har blivit bestämda. 

Vilket kan innebära ett samtal hem till föräldern, annars sköter jag [läraren] inte mitt jobb. Då 

säger jag [som lärare] det tydligt till eleverna att de är inne på den banan och stör och 

fortsätter du såhär måste vi göra någonting åt det. Åh då brukar det bli lugnt liksom man kan ju 

skicka ut eleverna också då de stör arbetsron. Då kan vi tillsammans ringa [dennes] föräldrar 

[och så] får [eleven] förklara vad som gör att det inte funkar. (Lova) 

 

Lektionen avslutas med att ha lektionens innehåll i punktform på tavlan. Kanske har man en 

sammanfattning av lektionen för att checka av vad eleverna har fått med sig ifrån lektionen. 

Lärarna har även sett att detta arbetssätt är bra för elever som saknar struktur. Eleverna har 

haft stor hjälp av upplägget och att det sen är ett ordentligt avslut på lektionen, vilket syns på 

elevernas resultat. 

 
Mina [elever]får alltid ställa in stolarna, stå bakom, vara tysta, kanske åter [säga något]som 

man vill ta med dem, sen får de gå. Men att varje lektion [ska det] alltid [gå] lugnt [till], ingen 

som får springa in och får ingen springa ut. Utan man [har], alltid [en]lugn start och lugn 

avslutning. (Lina) 

 

När lärarna på skolan började med Normalläget som arbetssätt, började de också med att 

tilldela eleverna bestämda platser, vilket de intervjuade lärarna tyckte var av stor vikt för 

ordningen i klassrummet. Lina menar precis som många av de intervjuade att svårigheten är 

då alla arbetslag på skolan inte gör lika och man jobbar med andra klasser än sin egen årskurs. 

Lina anser att hon ser skillnad på klasser som har lärare som arbetar med Normalläget och på 

dem som inte arbetar med det, då eleverna många gånger exempelvis ramlar in på lektionerna. 

Att börja med det nya arbetssättet uttryckte Lova såhär: 

 
Det kändes som var tog min lärarfrihet vägen? Vem skulle jag vara i det här systemet.  

Men när det där fick smälta lite så var det inte så tokigt ändå. […]Men min kollega sa att det 

här är väl bra så vi tog ut de bästa delarna och så gjorde vi vårt eget Monroesystem. (Lova) 

 

Ett av arbetslagen på skolan arbetar med Normalläget fullt ut med tydlighet och eleverna vet 

vad som förväntas av dem. De får det att fungera mycket bra och har tagit inspiration från 

Monroe och Normalläget är enligt Loa en flexibel variant av den. Loa menar att 

Monroepedagogiken har en tydlig start av lektionen men den är i det konceptet definierad hur 

den ska se ut. Det är att de ska stå utanför dörren och gå in på rad och starta lektionen med 

den startuppgift som läraren har skrivit upp på tavlan. Loa berättar att hans arbete med 

ordning och studiero i klassrummet främst handlar om att sprida arbetssättet Normalläge 

genom att arbeta med elever men även att handleda lärare, de som vill bli handledda och det 

är enligt Loa inte så många. Han menar att han erbjuder handledning fler gånger då det 

kommer nya årskurser men intresset från lärare uteblir och en del lärare undrar varför de inte 

har ordning i sitt klassrum. Loa svarar dessa lärare såhär; Jag la bollen på mållinjen men 

sprakade inte in den för det måste ni lärare göra som ska driva det här.  

 

När det inte fungerade i arbetslagen kom Loa och visade på ordningsföljden som lärarna ska  

Följa för att komma tillrätta med problemet. Vad gör vi när det tar stop, vem gör vad och vad 

händer sen och göra det på ett tydligare sätt? Då lärarna tidigare ringde socialtjänsten kom 

alltid frågan om vem står för anmälan, nu är det mycket tydligare för vem som gör vad. Han 

strukturerade även upp pedagogreglerna och de ska finnas uppsatta i klassrummen och de ska 

vara likadana oavsett vilken våning eller klassrum man kommer till. Sen finns det även elev 

och våningsregler där eleverna har fått varit med och tänkt till. Loa anser att det räcker lång 
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med att fem lärare i ett arbetslag bestämmer sig, hur de ska göra och så gör alla så. Samtidigt 

är Normalläget uppbyggt på sådant sätt att lärarna inte ska behöva göra alltför mycket mer än 

att vara konsekvent med att dokumentera exempelvis sen ankomst och påtalar när någon stör. 

Enligt Loa är det sen att vara konsekvent i regelöverträdelser så kommer eleven att sluta störa. 

 
Man börjar som förälder att få samtal hem och är man som förälder fungerande så kanske de: 

Ja men hallå skärp dig nu, sluta med det där. Ja men det hjälpte inte ändå, men då får 

föräldrarna komma hit, det är nästa steg. Så får de sätt sig här. Varför håller du på att störa på 

lektionerna för? Det här är ju drygt för oss också att komma hit. Åh det är inte värt det tänker 

eleven och så går han in i klassrummet och så börjar han fungera. (Loa) 

 

Lova och Lina menar också att läraren Loa är väldigt inspirerad av forskaren Hattie och 

lärarna har varit inne och kikat på Lorraine Monroes hemsida, eftersom de menar att all 

undervisning ska vila på vetenskapliggrund. Loa bekräftar detta och menar att ett sådant 

arbetssätt ska vara forskningsförankrat och vem som helst kan se att det bygger på forskning. 

 
Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och Hatties studie trycker på studiero, tydlighet, 

tydliga mål om varför man är här och vad man gör och sen struktur. Så jag tycker att vi jobbar 

på en vetenskaplig grund med det. (Lova) 

 

Enlig alla de intervjuade på skola 2 är det Loa som driver arbetet med Normalläget med stöd 

av rektor och Siv påvisar att redan på anställningsintervjun påtalade rektor om vikten av att 

arbeta enligt Normalläget. Lova berättar om sin roll som arbetslagsledare. Som 

arbetslagsledare blir hon elevernas kanal till den läraren som inte fungerar i klassrummet, 

arbetslagsledare ska också förmedla att en förändring lär till. Om inte arbetslagsledare kan 

ordna problematiken kring läraren och om läraren inte följer det som har blivit bestämt, blir 

det en rektors fråga. Lina bekräftar också ärendegången och när det är dags för rektorn att 

gripa in. Loa påstår att lärare som inte får det att fungera i klassrummet går oftast till rektor 

och meddelar detta. Rektor på hans skola ställer då en motfråga. 

  
Har du Normalläge? Är det lugnt att den som vill kan jobba på dina lektioner? Nej kanske 

svaret blir. Ok, men vad gör du för någonting då?(---) Det blir en elevsäkerhet. För man ska 

inte behöva gå tre år i skolan och varje gånga ha till exempel, en stökig engelska lektion. Det är 

inte ok, likaväl som vi ställer krav på eleverna som ska sköta sig så måste skolan kunna ställa 

krav på att läraren (…) ska ha ett minimum i ledarskap.(Loa) 

 

Det är svårt för rektorerna att komma åt lärarna eftersom det inte finns något konkret att ta på, 

men Normalläget tydliggör de lärare som har svårt med ledarskapet i klassrummet. Loa menar 

att rektor ställer lärarna till svars om det inkommer mycket klagomål. 

 
Det här kräver jag av dig som lärare, du ska ha ditt ledarskap, du ska inte tillåta kränkningar i 

klassrummet. Om man då fortfarande har stök och bök och inte klarar av det där då kan rektorn 

gå in och kolla. Det minsta ledarskapet jag krävde av dig som lärare på min skola det var det 

här: Då föräldrar ringer till mig och säger att det här inte funkar, hur kan du bemöta det? Då 

har rektorn en ingång, tidigare har de inte det. (Loa) 

 

Det är viktigt enligt Loa att det finns stöd uppifrån, rektorerna är helt avgörande för hur saker 

och ting bedrivs på skolan. Enligt Siv bör en rektor kunna bestämma sig för vissa saker och 

inte har ångest över saker som har bestämts. Så är det, enligt Siv att vara ledare. Lisa vill att 

alla chefer är mer involverad i arbete i klassrummet. Till exempel att cheferna undervisade så 

de fick se verksamheten från insidan. Lisa menar även att hon hade gett på förslag att hennes 



35 
 

chefer kunde vara med på de lektionerna som kallas för Sven, som är svenska och engelska 

förstärkning då övriga elever har språkval såsom till exempel spanska. 

 

Svårigheter i arbetet ordning och studiero på de båda skolorna 

Loa menar att på hans nuvarande skola kör de kanske 60% av 100% av Normalläget och ändå 

ger det resultat. Loa anser att svårigheten ligger hos de vuxna på skolan. Arbetssättet måste 

vara väl förankrat hos alla involverade för ett gott resultat. Då Loa först förankrade 

Normalläget fanns det en svårighet att implementera metoden innan den var genomtänkt och 

helt klart. 

 
Det finns en svårighet då man har kört in en sak och sen ska man lyfta ut den saken och så ska 

man vrida om den. Det skulle vara kul och testa detta ”nya” konceptet Normalläget och bara 

lägga fram det och bara köra. Slippa ha gamla roller i det här.(Loa) 

 

Alla intervjuade ansåg att det fanns stora svårigheter med att få alla lärare att göra lika få alla 

att förstå vad det hela går ut på. Linda är av den åsikten att lärarna varje år bestämmer att 

såhär ska de arbeta, men varje gång slutar lika, de kan inte fullfölja bestämmelserna. Lena 

menar att på hennes skola gör alla lärare olika med hur man handskas med ordning och 

studiero i klassrummet, men hon menar även att alla på skolan gör något och tänker lika om 

vad som behövs göras för ordningen och studieron. Lena anser även att eleverna har så 

mycket annat att tänka på som gör att det blir oordning i klassrummet och då får de svårt att 

fokusera på sina studier. 

 
Jag har ingen penna, jag har inga grejer å så får de springa och hämta det. Så varför ska vi 

göra det här, det här var ju inge roligt. Sådana saker och att de inte lyssnar då man säger. Nu 

får du faktiskt sänka dig, det är det här vi ska göra för att, i alla fall, så jaja och sen är det iväg 

någon annan stans i hjärnan och börja prata med kompisar om gårdagens fotbollsmatch eller 

vad som hände i helgen, vad det nu kan vara. Eller allt möjligt mellan himmel och jord. (Lena) 

 

Men när Lena får lektionen att fungera menar hon att hon har lyckats att fånga intresset för 

någonting. Att eleverna tycker att någon uppgift faktiskt är ganska intressant eller i alla fall 

inte helt meningslös och Lena upplever att det är väldigt klurigt att fånga elevernas intresse. 

Lina och Lisa beskriver även de att det är viktigt att alla lärare gör lika, just för tydligheten för 

eleverna. Lina beskriver också att tydlighet och fyrkantighet är något som eleverna behöver 

och Lina trodde aldrig att hon skulle erkänna det, men det har hon nu insett från att ha arbetat 

på gymnasium till att idag arbeta på högstadiet. För att göra lika krävs enligt Lina att man 

först och främst tillsammans bestämmer hur man ska gå tillväga med lektionerna. 

 
Hur ska vi börja en lektion, hur ska vi avsluta en lektion, inte gå specifikt på innehållet, men 

den här fyrkantigheten, att göra [lektionerna] väldigt fyrkantigt. (---)För gör vi alla lika, då ser 

de att, aha, det funkar inte hos den här läraren att göra såhär. Funkar inte hos någon lärare att 

göra såhär. För blir det samma konsekvens av samma handling hos alla lärare. Så någonstans 

då kommer det gå upp för eleven att, ja såhär gör vi inte på skolan. (Lina) 

 

En annan svårighet som Loa fann då arbetssättet Normalläge skulle implementeras var att de 

olika arbetslagen ville göra på olika sätt. Men huvudsaken menar Loa är ändå att de jobbar 

efter det som vi har bestämt istället för att man som lärare går emot strömmen. Loa upplever 

att en del gå och blir motståndare då en förändring ska till, istället för nu har skolan bestämt 

detta och då gör alla så. En annan viktig upptäckt som Loa har funnit är detta med 

dokumentation de gånger en elev kliver utanför ramarna som till exempel att man kommer 

sent eller inte har material med sig. Han menar att detta måste noteras någonstans och 
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önskvärt vore att man en gång i veckan räkna ihop hur det ser ut och checka av, på vilka 

grunder som det har blivit samtal hem. Hur såg situationen ut och kanske man hittar en 

gemensam gräns för när det går över gränsen. Loa menar att skolan behöver komma fram till 

hur dokumentationen ske och att det är viktigt att ha man har den där helhetskollen och att 

man kan skicka de här samtalen när man börjar se ett mönster. Men om man kan ha den 

diskussion så kommer man till slut att hitta en liten balans för när man ska ring hem och för 

vad. De svårigheter som Lisa har stött på är att vissa grupper är stora vilket gör att man som 

lärare inte hinner med oavsett om det är ordning eller oordning. De fördelar hon har sett är att 

hon har möjligheten att kunna dela upp eleverna då de blir trötta. 

 
Jag har ett litet rum och två grupprum utanför klassrummet som gör att jag kan dela upp 

klassen då de blir trötta. Bra med tillgång i grupprum för ordningen. (Lisa) 

 

Lova stötte på problem när eleverna inte lyssnade på henne och visste inte vad hon skulle ta 

sig till. 

 
[Eleverna] kom in och pratade och pratade, de lyssnade inte. Jag ägde inte klassrummet och 

någonstans är det jag som ska styra i mitt klassrum och äga det tillsammans med eleverna. Man 

behöver inte vara en tyrann men ändå ordning och reda, det gör ju att vi kan komma dit vi vill 

lite snabbare. Å får mer kvalitet. Men jag fick inte det så då fick jag lov att gå till mig själv och 

nu vet jag att den där gruppen är det fyrkantighet som gäller ända ut i fingerspetsarna. (---) 

Man lär så länge man lever. Det är jag som lärare som måste utveckla mig hela tiden, det 

kommer hela tiden nya grupper som jag ska anpassa mig till och lära känna. Vi arbetar ju med 

människor, de är inte lika och de funkar inte lika och konstellationer är olika i olika 

sammanhang. (Lova) 

 

Specialpedagog Siv berättar om hennes skola där de har haft klasser som inte har fungerat. Då 

löste skolan detta med att splittra klasserna och gjorde tre helt nya klasser. Missnöjet blev 

stort bland både föräldrar, lärare och elever, men enligt Siv genomfördes förändringen ändå 

och skolan fick istället tre klasser som idag fungerar. Siv anser att man ska våga göra 

förändringar och inte vara för rädd för det. Hon menar att alla människor fungerar olika i olika 

konstellationer, och så är det att arbeta med människor. Loa anser att det är viktigt att ta reda på hur 

många som vill göra en förändring, innan man gör en förändring. Det går att förändra, men frågan 

är om alla vill göra en förändring. 

 
Bli ett lag och ta ett gemensamt grepp och håll det. Det är tyvärr ett majoritets beslut, tycker 

inte du som det så måste du hålla det ändå. Som team måste man hålla ihop och då kan man 

också ta hjälp av varandra. Det är oerhört viktigt. (Lova) 

 

Analys 

De likheter man kan urskilja på de båda skolorna är att lärarna och specialpedagogen arbetar 

mer eller mindre enligt Monroes och/eller Quadriceps koncept, med att hålla någon slags 

struktur eller fyrkantighet på lektionerna. Enligt de intervjuade kunna de därmed få ordning 

och studiero i klassrummet. Manualstyrda metoder har visat sig framgångsrika för barn med 

utagerande beteende är strukturerade metoder för bland annat social träning, kognitiv 

problemlösning och coaching. Den skillnaden som syntes på de intervjuade skolorna var att 

skola nr 1 arbetades det väldigt olika med eller utan metoden. Skola nr 2 hade en mer 

förankrad och uttalat arbetssätt för ordning och studiero som de kallade Normalläge. Det kan 

jämföras med den vanliga kritiken mot manualbaserade behandlingsmetoder är att det är 

vanligt att endast delar och komponenter som anses som passande används, vilket flera av de 

intervjuade lärarna gjorde, som sen plockas ut för praktisk användning. Därmed förekommer 
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bristande programtrohet, det vill säga hur likt programmet används i förhållande till den 

ursprungliga designen. I och med att man arbetade väldigt olika kan det tyda på att det kan 

vara svårt som Lena uttryckte för lärarna att få någon ordning och studiero i klassrummet.115 

 

På skola 2 menar de intervjuade att arbetssättet Normalläget fungerar trots att resultatet 

påvisade att de elever som inte klarade av denna fyrkantighet som de manualstyrda metoderna 

innebar. Metoden som skola 2 använde, handlade om att inkludera alla elever istället blev det 

som läraren Lisa nämnde en exkludering av de elever som inte klarade av fyrkantigheten. Loa 

menade att om man talade om för eleverna varje gång denne går över gränsen, kommer eleven 

att till slut lära sig. Det blir svårt att få elever att förstå om det är som forskningen påvisar och 

utgångspunkten för den är att barn gör rätt om de kan och att det bakom varje störande 

beteende finns ett olöst problem och/eller en outvecklad färdighet. Det specialpedagogiska 

arbetet handlar då, enligt Nilholm om att anpassa barnet till omgivningen och dess krav och 

inte tvärt om. I det kompensatoriska perspektivet försöker man på olika sätt kompensera de 

brister eller problematiska egenskaper som finns hos barnet.116 

 

Ytterligare skillnader som fanns mellan de båda skolorna var hur de intervjuade berättade hur 

skola 2 arbetade med forskning till skillnad från skola 1. De intervjuade lärarna på skola 2 

påvisade vikten av att all undervisningen ska vila på forskning och vetenskaplig grund precis 

som i enlighet med vad skollagens första kapitel och femte paragrafen säger.117 

 

Båda skolorna har regler, men skola 2 har även pedagogregler. Reglerna används som ett 

medel för att försöka skapa ordning och arbetsro i skolan. Reglerna i klassrummet syftar till 

att identifiera och urskilja beteenden som är tillåtna och önskvärda från beteenden som är 

otillåtna eller icke-önskvärda i enlighet med lärares definitioner. Reglerna har tagits fram på 

både skolorna med elevers inverkan. Skolan har i uppdrag att eleverna får vara delaktiga i en 

levande pedagogisk diskussion om regler och om deras bakomliggande motiv. Någon av 

lärarna påtalade den grundläggande förutsättningen för att ha regler, är att eleverna ska tycka 

att en regel är viktig och att de ser en poäng med den, annars tappar den sin effekt. Om 

reglerna inte följs vill eleverna att det ska finnas konsekventa påföljder för dessa regelbrott. 

Wester påvisar att både lärare och elever har en önskan om ordning och tydliga regler i 

skolan. En av lärarna nämner att det inte får finnas något utrymme för misstolkningar i 

reglerna. Edin och Drummond har liknade resonemang som merparten av de intervjuade och 

det är av stor vikt att alla är konsekventa i sitt beteende och gör likadant, att alla följer samma 

fasta ramar som bestämts. Att man säger nej, då betyder det nej och då blir det enligt Lova 

tydligt för eleverna då det som bestämts följs av alla oavsett om man själv är av en annan 

åsikt. 118 

 

Likheter som fanns på båda skolorna var att de intervjuade såg det av stor betydelsen att 

rektor deltog mer kring undervisningen. Rektorn ska observera och samtala om lärares 

undervisning vilket är av stor vikt, påvisar forskningen. Detta underlättar även i de 

pedagogiska diskussionerna för rektorn som rör lärare som har svårt att fungera i 

klassrummet. Denna tydlighet och förmåga har visat sig vara en stark faktor till att få ett bra 

pedagogiskt ledarskap och god skolkultur. Merparten av de intervjuade instämmer i 

forsknings resultaten och anser vidare att rektorn är av stor betydelse för att kunna driva 

exempelvis ett förändringsarbete till en varaktig positiv förändring. Samtidigt som några av de 

intervjuade ville att rektorn skulle delta och synas mer i undervisningen för att stötta de elever 

                                                 
115 Henricsson (2006), Kaunitz & Strandberg (2009) 
116 Greene (2011), Nilholm (2007) 
117 SFS 2010:800 
118 Edin & Drummond (2006), Thornberg (2006), Wester (2008) 
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som på ett eller annat sätt har det svårt på sina lektioner. Loa har en stark åsikt om att skolan 

ställer krav på eleverna, då borde det också menar Loa, ställas krav på lärarna och deras 

undervisning. Hattie påvisar precis som Hargreaves och Fullan hur viktigt det är att lärare 

aktivt och kollektivt börjar nätverka med varandra för att fatta effektiva beslut utifrån samlad 

kompetens och erfarenheter, samt att de arbetar för att förbättra sin egen undervisning. 119 

 

Lärarens och specialpedagogens betydelse för ordning och studiero 
Alla de intervjuade ansåg att lärarens roll för ordning och studiero i klassrummet, var av stor 

betydelse. Siv och Lisa tycker att man som lärare har en otroligt stor roll. Siv uttrycker sig och 

menar att vi i skolan inte kan lägga ansvaret för ledarskapet på eleverna. Det kan jämföras 

med att en förälder lägger ansvaret för barnuppfostran på barnet. Ledarskapet betyder allt, 

anser Siv. Lärare ska enligt Lova, vara ledaren som sätter och upprätthåller regler, men hon 

anser även att både kunskap och ledarskap är viktigt. Man måste som lärare äga ditt klassrum, 

annars tar någon annan över det. 

 
Tappar du ditt ledarskap, tappar du ägandet och då har någon annan tagit över (…) Då lär 

man sig ingenting om ingen lyssnar och de tappar fokus på varför de är där. (Lova) 

 

Som ledare behöver du enligt Lina och Lena vara tydlig, ha mycket struktur och vara ganska 

fyrkantig. Det får inte spreta för mycket för då blir det oroligt i klassrummet. Både Lina och 

Loa ser läraren som det viktigaste om en elev ska lära sig, samtidigt som även personkemi 

mellan parterna behöver stämma överrens. 

 
Det finns inga andra faktorer som är viktigare än läraren. (…)Elevens lärande hänger på hur 

läraren jobbar i klassrummet, med [både] ordning och reda, samt lärandet. (Lina) 

 

Lisa menar att det är från läraren som allt det här med ordning och studiero ska komma. 

Auktoriteten anser Lisa, att en del har och andra måste jobba hårdare för det. Vi människor är 

flockdjur och enligt Lisa måste någon leda flocken på alla plan, både kunskapsmässigt men 

även hur man blir en god människa. Lärare måste lära eleverna att respektera andra. Enligt 

Lina är eleverna på högstadiet och unga vuxna men ändå i gränslandet till barn och de testar 

gränserna hela tiden. Alla elever ska lyssna på läraren och ingen får kränka någon annan elev. 

Lina anser att om det inte blir någon konsekvens av att någon gått över gränsen då tror 

eleverna att det är ok att göra så och i ett sådant läge är läraren är otroligt viktig. 

 
Ser de att, ok jag testar den här lektionen, ok det blev ingen konsekvens, då registrerar de ju 

det. Så testar de nästa lektion igen, så blir det ingen konsekvens då heller. Så läraren är ju 

oerhört viktig i att se till att har vi regler [såsom] att normalläge ska eftersträvas. (Lina) 

 

Enligt Lena är det viktigt att lärare ibland utvärderar sig själv och hon beskriver sin första tid 

som lärare då hon ständigt arbetade med ordningen och studieron i klassrummet. 

 
Först fattade jag det nog inte riktigt, då blev jag nog bara arg och tyckte de var dryga ungar 

eller vad man ska säga. Sen var jag ju fortfarande i den fasen där det är svårt att skilja på 

professionella jag och läraren jag, eller lärarjaget och privata jaget. Då känner man sig ju som 

världens [dåligaste] människa, inte bara lärare utan dålig [som människa också](Lena) 

 

Loa delar upp ledarskapet i två delar. Det synliga ledarskapet då man står inför klassen och 

har en uppstart av lektionen. Dessa gånger tar läraren tag i kränkningar och sådant som alla 

                                                 
119 Dolan (2010), Hargreaves & Fullan (2012), Hattie (2012), Höög  & Johansson (2011), Ärlestig (2008). 
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ser. Där man måste vara en ledargestalt och kränkningar måste läraren ta annars är det kört. 

Sen menar Loa att det handlar om det osynliga ledarskapet och det handlar om hur lärare 

skapar en relation till en elev. Samt hur man kan jobba med positiv förstärkning mot elever 

som är svaga och som behöver lite extra stöd. Lisa ser stora fördelar med att ha en god 

relation till eleverna och det är att eleverna respekterar läraren. Lisa förklarar även att man får 

en god relation med eleverna om man är glad, engagerad och att man faktiskt bryr sig om 

eleverna. Att skapa värdefulla relationer som lärare är enligt Lova det arbetsätt som hennes 

skola har gentemot deras elever. Att få den här personkännedomen så mycket som möjligt. 

 
Jag tror att man kommer långt genom att vara ärligt och att ha ett genuint intresse för det man 

gör. Man ville ju i början ta hem alla barn som inte hade det bra (---) och har föräldrar som 

inte var kapabla att ta hand om barn. Men det går ju inte, utan vi får ge dem en trygghet här i 

skolan istället och stötta dem till att bli tänkande kreativa ungdomar. (Lova) 

 

Om relationens värde mellan lärare och elev beskriver Loa hur han skapar en god relation när 

han är i klassrummet. Loa går runt och kolla av var de är i sina böcker och då vet han att 

någon har varit på ett dansläger eller någon har spelat musik och då frågar han hur det gick 

med det osv. Han stannar även lite extra hos dem som han vet behöver extra stöttning. 

Loa menar att relationen är en känsla och betyder att man ska skapa band. 

 
Relationen är det mjuka värdet av att allt ska fungera utöver de hårda ramarna som vi [i 

skolan]också lär sätta. Så relationen är fruktansvärt viktigt. Du skulle kunna köra Normalläget 

och du skulle kunna misslyckas ändå totalt för att i grunden har du inte relationen med 

eleverna. Vissa säger att relationen måste komma först och det andra sen. (…)Relationen är 

avgörande för om du ska kunna utnyttja det där på ett bra sätt eller bli överkörd av eleverna. 

(Loa) 

 

Samtidigt menar fler av de intervjuade att det är av stor vikt att läraren har höga förväntningar 

på sina elever. Om lärarens bemötande säger specialpedagogen Siv att det där med att bli arg 

har hon lagt ner, eftersom detta inte fungerar på eleverna. Istället försöker hon att samtala med 

eleven om hur hon känner angående elevens beteende. Siv menar att man jobbar med eleverna 

och inte emot dem. 

 
Det är viktigt att tycka om dem och (---)det är det viktigaste av allt, det är ditt jobb [som 

lärare].Tycker du inte om tonåringar ska du inte jobba med dem heller. (Siv) 

 

Lärarens bemötande anser Lova att det är en oerhört viktigt komponent i framgång som lärare 

och att det skiljer sig beroende av hur man är som person. Vissa är skojfriska andra är 

fyrkantiga och det är inte lätt att se till personligheten och ibland får man säga till eleverna att 

vi är olika och har olika personligheter. Men för den skull ska alla behandlas på ett schysst 

sätt. Linda är också inne på vikten av att ha ett bra bemötande och motiverar detta med att 

läraren får en personlig relation till eleverna. Då det gäller bemötandet menar Lisa och Linda 

att det är viktigt att kunna se och bekräfta alla elever och att läraren är en trygghet för 

eleverna. Linda har också fått bekräftat av föräldrar att det är så bra att hon bekräftar deras 

barn med att skriva några personliga rader till eleven då tillfälle ges. Ett annat exempel som 

Lisa anser är viktigt är att lärare är konsekventa. Exempelvis gör du sådär en gång till så får 

du gå härifrån och då lär läraren hålla på det. Någon gång har Lisa gått över gränsen och blivit 

väldigt arg i klassrummet, vilket ledde till att hon fick be eleven om ursäkt och även ringt hem 

till föräldrarna och berätta. 
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De gångerna har jag alltid möts av förstående föräldrar som säger att de förstår att barnen kan 

vara dryga och att det är ok. Men jag vill också prata med barnen om att det är mänskligt att bli 

arg och att man får be om ursäkt också om det skulle inträffa.(---)Jag säger till mina elever att 

göra man bort sig då får man stå för det också. Så är det för alla människor. Ibland måste man 

ta konsekvensen av sitt handlande fast det kan kännas besvärligt och obehagligt. (Lisa) 

 

Specialpedagogen Suss menar att det krävs mycket arbete av lärare att kunna bemöta dagens 

elever. Suss hoppas och tror att lärarna är villiga att fortbilda sig i sådant som de känner att de 

saknar för att klara av det påfrestande läraryrket, om bara tillfälle till detta ges. 

Flera av de intervjuade har nämnt vikten av att lärare får utveckla sin kompetens. Mest 

handlar det om att lärare saknar ledarskapsförmågan som är nödvändig i klassrummet. 

 
Det finns ju inte riktigt tid. Det är det. Då blir det inte [att man ] jobbar med att bli en bra ledare i 

klassrummet. Jag känner att [ledarskapet]har jag inte riktigt med från utbildningen. Inte på det 

här sättet, men vad var det, 6-8 veckor eller nått? Nu är det ju varje dag, fem lektioner eller 

nått.(Lena) 

 

Lena utrycker en önskan om att det är konkreta tips på hur man gör i olika situationer men 

även de pedagogiska diskussionerna som är av vikt. Men Lena får många tips från kollegor 

och rektor tipsar om att gå runt till olika lärare och få nya ideér där. Men Lena känner att tiden 

är knapp för detta. Tidigare har de också varit så att rektorn går in i klassrummet och kollar 

hur lärarna har det på sina lektioner. Lisa menar att lärare måste ha utbildning i 

konflikthantering redan på lärarhögskolan, samt hur man hanterar föräldrar. Blir det konflikt i 

klassrummet som man inte kan hantera så hänger det, enlig Lisa ihop med vilken ordning och 

studiero det är i klassrummet. Loa menar att om lärarna arbetar efter Normalläget så 

synliggörs de här lärarna som får svårt i klassrummet med ordningen och studieron. Loa 

menar att det är rektorns uppgift att se till att den här läraren, som kanske egentligen är en 

lysande lärare men får inte möjlighet att visa det, för man saknar vissa saker i sitt ledarskap. 

De behöver fortbilda sig och att skolans kompetensutveckling är värdelös. 

 
Gå en individuell ledarskapskurs eller vad som helst så man kan visa den här duktiga 

pedagogen bakom det här och jag hävdar att kompetensutveckling i skolan är helt värdelös. 

Man sitter 100 stycken på samma föreläsning och 10 stycken är intresserade och 90 stycken 

sitter och tänker på något annat. Sen är den en brinnande fackla i skolan en halv dag sen är 

vardagen tillbaka och sen är det borta. Å den där läraren som hade jobbigt med ledarskapet i 

klassrummet går till klassrummet varje dag och vet att jag kommer att bli överkör av mina 

elever och må dåligt för det. De ska ju inte sitta där den måste ju få hjälp med det den behöver 

hjälp med. Jag säger bara det slå ett slag för individuell kompetensutveckling. (Loa) 

 

Loa fortsätter och önskar att alla lärare fick gå en riktig ledarskapskurs där de duktiga 

psykologerna få berätta om allt från kroppsspråket till hur du som lärare får träna på andra 

vuxna och få känna känslan i hela kroppen. Loa menar att det är många pedagoger som skulle 

få ett betydligare trevligare jobb om de hade den biten, för han är helt säker att många är 

lysande pedagoger, men de får inte möjligheten att visa det. Han påtalar även att detta även 

gäller de bra pedagoger, att de lär sig se att om alla gör lika så kommer det att gynna oss alla 

både elever och lärare och det ger ett lugn och ro i klassrummet. Ibland behöver lärarna, enligt 

Loa, ibland även stötta upp och kanske säga till eleverna, varför gör ni såhär mot [den där 

läraren], när ni vet att alla har bestämt att göra lika. 

 

Specialpedagogens roll i arbetet kring ordning och studiero är enligt de intervjuade nästintill 

obefintlig. Specialpedagoger arbetar mest med att plocka ut elever för att skapa en bättre 

arbetsro i klassrummet. Linda beskriver precis som de andra intervjuade att specialpedagogen 
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roll är likvärdig som en speciallärares. Linda uttrycker att specialpedagogen arbetar mest med 

elever. 

 
[Specialpedagogen] jobbar med sådana [elever] som har svårigheter och faktiskt behöver lugn 

och ro. (…) Har man 20-25 elever i ett klassrum, försvinner tyvärr de [eleverna]litegrann. 

(…)Ofta har de varit så att hon har tagit elever som hon sitter med en eller två [åt gången]. 

Och då blir det ju ett annat, mer behagligt klimat [för dem]på ett annat sätt. Det blir så lugnt. 

(Linda) 

 

Lina är inne på samma spår som Lova och beskriver specialpedagogen som den som tar hand 

om elever när de tycker att det är för svårt och det blir rörigt i klassrummet. Specialpedagogen 

är ett stöd för de eleverna, dels för att ta fram lite extra material men även ge tid till de elever 

som behöver.. Loa uttrycker att han inte ens vet om specialpedagogen har någon speciell roll i 

arbetet med ordning och studiero. Han menar att det är så mycket annat som en 

specialpedagog ska göra på en skola så som att hjälpa alla med särskilda behov och med läs 

och skrivsvårigheter. Då blir det tufft för denne att själv driva det här. Lina anser 

specialpedagogens roll som viktig för eleverna 

 
En viktig roll som är ju fantastisk för eleverna är ju och för läraren också, dels att man är två i 

klassrummet men att för elevernas del att de får lite extra [stöd i klassen]. (Lina) 

 

Lova som arbetar på samma skola som Loa menar att arbetssättet som Normalläget och 

fyrkantigheten medförde så blev det en uteslutning för vissa elever och i samband med det 

kommer specialpedagogen in. 

 
Å då måste man hitta vad man gör då [med dessa elever] och så träna dem. Vad fungerar vad 

fungerar inte och tillsammans med specialpedagogen och det teamet komma [fram] till en 

lösning.(Lova) 

 

Lova beskriver att specialpedagogens roll har förändrats. Från att ha varit skrubbtanten till att 

nu vara med mer ute i klassrummen. På skolan arbetar vi mer med att specialpedagogen 

kommer ut i undervisningen. Specialpedagogerna är med på arbetslagsmöten och vi tar hjälp 

av dem om vad vi ska göra i olika fall. Specialpedagogen är mera inne i klassrummet så Lova 

menar att de på skolan nu kan inkludera istället för att exkludera. Lisa uttrycker sig om 

specialpedagogens roll på skolan, som osynlig, eftersom Lisa sällan ser henne. Lena anser 

även hon att specialpedagogen främst har lektioner med vissa elever som det inte fungerar 

med. Specialpedagogens uppgift är att stödja väldigt svaga elever och elever i behov av 

mycket stöd. Lena utvecklar sitt svar och beskriver specialpedagogens roll som den som har 

huvudansvaret och tipsar väldigt mycket om hur lärare kan hjälpa eleverna som det är svårt 

med. Elever som har dyslektikerna och Adhd och Add, är de som hon koncentrerar sig på och 

inte så mycket hur hela grupper fungerar. 

 
Då är det mer den här pojken, flickan behöver mer stöd, får han komma till dig? Då fyller vi i 

blanketter och går den vägen. Det är mer så.(Lena) 

 

Både Siv och Suss berättar att det arbetar mycket med undervisning med enskilda elever eller 

i mindre grupper. Suss som arbetar som specialpedagog på skola 1, berättar att hon försöker 

att delge lärarna aktuell forskning som bidrar till att lätta upp lärarrollen och att hon i arbetet 

med ordning och studiero mest arbetar med elever som är i behov av extra stöd. Siv och Suss 

som själva arbetar som specialpedagoger ställer sig fundersamma över att det skulle vara 
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någon skillnad på lärares och specialpedagogers roll i arbetet med ordning och studiero i 

klassrummet. Det finns enligt Lova ingen skillnad mellan specialpedagog och speciallärare. 

 
För mig är det samma sak. De har [andra] specifika kunskaper, expertkunskaper som inte vi 

lärare får i utbildningen. (Lova) 

 

På båda de undersökta skolorna arbetar alla lärare i arbetslag som är elevcentrerade. Lärarna 

arbetar i årskurser där man är mentor för en sjua och så följer läraren den sjuan år efter år och 

detta främjar relationen beskriver flera av de intervjuade. Lina menar att man får god stöttning 

av sitt arbetslag ifall man stöter på problem med något eller någon, vilket även Lisa, Lena och 

Lova instämmer i. Lena berättar att lärare kan lösa mycket på egen hand i de elevcentrerade 

arbetslagen. Lova berättar att arbetslaget har en stående punkt varje möte som handlar om 

elever och där det finns utrymme att hjälpa varandra med elever som det strular med. Lova 

menar att det vi mentorer som äger hela årskursen tillsammans. Så när vi inför hösten ska får 

nya sjuor så sätter vi ihop mentorsgrupper och vi försöker att vara så smarta som möjligt. 

 
Den läraren som har mest kunskap om just den problematik [som eleven har]ska ha 

den[läraren] närmast. Så har vi en språklärare i arbetslaget så ska alla elever som har tyska ha 

den som mentor. Vi liksom delar eleverna så jämt som möjligt så alla har ungefär likadan 

arbetsbörda. Det blir liksom allas elever, vi äger hela årskursen.(---)Ibland byter vi 

mentorsgrupper.(---)Vi hjälps åt på den här skolan och det är det som är det bästa med den. 

(Lova) 

 

Fördelen med att arbeta elevcentrerade arbetslag är enligt Lova att man som lärare, men även 

elev lär känna varandra mycket bättre. Lärarna kan enligt Lova guida eleverna på ett helt 

annat sätt utifrån deras förutsättningar än om jag som lärare har fler elever att ha koll på. De 

kan även täcka upp för varandra, vilket även Lisa uttryckte, ifall någon kollega har en dålig 

dag. Att ha arbetslag som är mer ämnesinriktade, blir man som lärare mer ämneskunnig och 

får enligt Lova det holistiska seende på hela situationen. Det blir även svårt att samarbeta 

tematiskt. På Lisas skola är förändringen i arbetslaget relativt nytt och det fanns många som 

inte trodde på den nya förändringen, elevcentrerade arbetslag. 

 
Flera [lärare]som var emot [elevcentrerade arbetslag] från början, tycker [idag] att det är 

jättebra och förstår inte alls varför de var så emot och som de var. (Lisa) 

 

Lisa uttrycker att det ändrade arbetssättet i arbetslaget till elevcentrerat arbetslag har gjort att 

arbetslaget är sammansvetsade på ett annat sätt genom att vi har våra arbetsplatser bredvid 

varandra. 

 
Det är väldigt sällan som vi [arbetslaget]missar något viktigt, alltså när det blir saker som 

behöver lösas så sker det fort. Det går ju inte en halv dag utan det går max en halv lektion till 

jag träffar dem. (Lisa) 

 

Lärarna har bättre koll på eleverna nu, menar Lisa. De kan fördjupa sig mer i ämnet då de 

slipper planera för olika årskurser. Lisa känner att hon nu har fått tid till att hinna planera för 

olika årskursen och har nu material från särskola ända till årskurs nio. Det negativa med att 

arbeta elevcentrerat kan vara enligt Lisa att det blir enformigt, hon menar att de positiva 

överväger det negativa och det blir fler pedagogiska diskussioner som lärarna annars missat. 

Lisa påstår även att det går otroligt snabbt att skriva de pedagogiska kartläggningarna, nu när 

alla sitter på samma ställe, mot tidigare då mentorn skulle jaga alla lärares underlag inför 
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kartläggningen. Lisa brukar tala om för eleverna att The big mama is watching you, så det är 

ingen idé att hitta på något dumt. (Lisa) 

 

Analys 

Lärarens kompetens och betydelse framhålls av de intervjuade som väldigt viktig för att 

eleverna ska lyckas. Stöd i detta kan även ses i Skolverkets forskningsöversikt om hur den 

enskilt mest betydelsefulla faktorn för pedagogiska resultat, är just läraren. Enligt både 

forskning och de intervjuade anser att det finns stora samband mellan lärarkompetens och 

pedagogiska resultat. Det finns enligt flera av de intervjuade, i likhet med forskningen, olika 

indikatorer på vad lärarkompetens egentligen är. Enligt Nilholm är ett centralt dilemma i ett 

utbildningssystem där alla elever i någon mening ska ges liknande kunskaper och färdigheter. 

Samtidigt som utbildningssystemet ska anpassas sig till att elever är olika. Det blir således en 

spänning mellan det gemensamma där alla ska ges liknande kunskaper och en anpassning till 

elevers olikheter. 120 

 

En mycket central faktor när det gäller lärarkompetensen är att läraren behärskar olika 

undervisningsmetoder, har god kunskap om eleverna och har bra och nära relationer till 

eleverna. Någon lärare ansåg att en lärare måste äga sitt klassrum och upprätthålla ordning 

och studiero. En annan nämnde att det är från läraren som allt det både kunskapsmässiga men 

även det sociala ska komma. Läraren tryckte även på vilken betydelse auktoritet har för lärare 

och Edin och Hammond ser det som att det är vi vuxna, som alltför ofta undviker att vara de 

auktoriteter som vi egentligen är. Detta skapar inte den ordning och arbetsro i klassrummet 

och trygghet på skolgården som krävs för god inlärning. Samtidig framhåller både några av de 

intervjuade och Steinberg att de allra bästa lärarna förstår att om relationen inte fungerar så 

fungerar ingenting. Borta är tiden då man fick auktoritet av titel, position eller ålder. Idag 

köper eleverna dig eller så köper de dig inte. 121 

 

Forskning påvisar att den goda relationen är avgörande för lärare i dagens skola. Av de 

intervjuade var det också flera som påtalade relationens betydelse och instämmer i Jensen och 

Löv förklaring om hur lärare får framgång i sitt yrke. För att vara en god ledare i klassrummet 

krävs en väl utvecklad relationskompetens och ett konstant underliggande fokus på att skapa 

en miljö där barn kan lära och utvecklas. Läraren Lisa har tron på att om man som lärare är 

glad, engagerad och att man faktiskt bryr sig om eleverna kommer man lång med att skapa 

relationer. En av lärarna trycker precis som flera forskare att man som lärare ska fokusera helt 

och hållet på det positiva i elevers beteende på det som är bra. Den bästa lösningen på alla 

disciplinära problem är tydlighet och att uppmuntra ett gott beteende, ge förstärkare, snarare 

än att tjata om det negativa. 122 Flera av de intervjuade anser också att bemötandet och 

tydligheten är viktigt för framgångsrika lärare. Hugo beskriver att det är tydligt att det sociala 

engagemanget och kompetensen att kunna möta alla elever och skapa en meningsfull relation 

är nödvändigt för att lärande i ämnet i huvudtaget ska kunna ske.123 

 

Förutom bland annat relationer och bemötande, är det några av de intervjuade, som lägger stor 

vikt på att lärare har höga förväntningar på sina elever och detta är en välkänd 

framgångsfaktor enligt fler olika forskare. En av specialpedagogerna uttryckte i likhet med 

Hugos forskning att lärare måste tycka om sina elever. Flera av de intervjuade beskrev sitt 

nätverkande i arbetslagen som väldigt positivt och utvecklande där de får maximera sin 

yrkesutveckling och för att kunna fatta effektiva beslut utifrån samlad kompetens och 

                                                 
120 Skolverket (2008), Nilholm (2007) 
121 Edin & Drummond (2006), Steinberg (2005), Skolverket (2008) 
122 Dolan (2010), Edin & Drummond (2006), Jensen & Løw (2011), Karlberg (2011) 
123 Hugo (2011). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Auktoritet
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erfarenhet. Det är a och o i framgångsfaktorn att lärarna har nära och täta samarbete mellan 

varandra, samt att lärarna är öppna för förändringar och nya perspektiv. Nästan alla de 

intervjuade uttryckte en önskan om kompetensutveckling, bland annat inom ledarskap och 

konflikthantering. I läroplanen påvisas rektorns ansvar att personalen får den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter. 124 

 

Specialpedagogens roll i arbetet kring ordning och studiero är enligt alla de intervjuade 

nästintill obefintlig. Nästan alla instämmer i att specialpedagogens roll främst handlar om att t 

plocka ut elever som på ett eller annat sätt behöver stöd och därmed bringa bättre arbetsro i 

klassrummet. Flera lärare beskriver specialpedagogens roll som likvärdig som en 

speciallärares yrkesroll. Några ansåg att specialpedagogens roll handlade om att utreda elever 

i svårigheter. Någon lärare ansåg att det är så mycket annat som en specialpedagog ska göra 

på en skola som att hjälpa alla elever med särskilda behov och med läs och skrivsvårigheter. 

Forskning påvisar också vikten av att skolan anpassad efter elevernas behov och 

förutsättningar. Det är även viktigt på vilket sätt skolan organiserar arbetssättet och elevernas 

stödinsatser. Båda specialpedagogerna, tillsammans med flera av lärarna ställer sig frågande 

till om det finns någon skillnad på lärares och specialpedagogers arbete med ordning och 

studiero i klassrummet. En av specialpedagogerna förklarar att hon försöker att delge lärarna 

aktuell forskning som bidrar till att lätta upp lärarrollen.125 

 

Diskussion 
I diskussionen kommer jag att diskutera de slutsatser som dras utifrån studiens olika resultat 

relaterade till studiens bakgrund, tidigare forskning, litteratur och teoretiska utgångspunkter. 

Slutsatserna redovisas i huvudsak utifrån studiens tre frågeställningar. 

 

Synen på ordning och studiero i klassrummet 
Den först slutsatsen är att det svårt att vet vad som menas med ordning och studiero i 

klassrummet. Svårigheterna kan i likhet med Nilholm behöva definieras på så sätt som 

dilemma perspektivet, i och med att det inte finns något givet svar på ett problem, det här 

fallet handlar det om hur man bringar ordning och studiero i klassrummet. Men Edin och 

Hammond126 anser att det är svårare att vara lärare idag och detta beror på att samhället 

förändras allt fortare och att vuxna i skolan har som uppgift att skapa förutsättningar som 

lyfter eleverna från en nivå till en annan. Men för mig handlar det om att undervisningen ska 

fungera och eleverna ska kunna arbeta med sina uppgifter i lugn och ro. Då måste det finnas 

någon form av ordning och studiero som kännetecknas av att eleverna sköter sitt arbete, att de 

tar ansvar samt att de skapar och upprätthåller goda relationer till andra människor. Men för 

att kunna gör det handlar det om som Stensmo betonar att det är upptill läraren att ta hänsyn 

till flera olika faktorer och samtidigt vara försiktig i arbetet med att upprätthålla ordningen i 

klassrummet. Beroende på situation har olika händelser olika konsekvens vid olika 

undervisningstillfällen. Detta får till följd att ordning inte kan upprätthållas en gång för alla 

och sedan kan antas vara intakt. Istället måste den ständigt följas upp och upprätthållas och är 

på så sätt en ständigt pågående process. Det är läraren som leder denna process. Ledarskap är 

framgångsrikt om läraren kan förstå vad som händer i ett klassrum vid olika tillfällen och om 

läraren är utrustad med de färdigheter som krävs för att styra arbetet i klassrummet. Därför 

bör en lärare veta hur denne ska agera vid tillfällen när situationen i klassrummet påverkas av 

misstag, intrång och oförutsedda händelser. Ordning och studiero handlar främst om att den 
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som vill, ska kunna lära sig och att det är läraren som ansvarar för att skapa den trygghet och 

ordning som krävs för det. Barn gör rätt bara de vet hur det ska göra. 127 

 

Den andra slutsatsen är att undervisningen ska bygga på elevernas tidigare erfarenheter och 

utgå ifrån sådant som eleverna vill lära sig. Jag tror att om man kan fånga elevernas intresse 

av ett visst ämne kommer det att engagera sig och inte skapa oro i klassrummet. Hugodrar 

slutsatsen att istället för att fokusera för mycket på fakta, fungerar det bättre när lärarna utgå 

från det som gör att elever önskar lära sig. För de elever som tappat förtroendet för skolan och 

har ett starkt skolmotstånd. Men även många negativa erfarenheter av en mer traditionell 

undervisning, kan denna undervisning enligt Hugo vara en nyckel till lärande.128 

 

Arbetet kring ordning och studiero 
Första slutsatsen handlar om att båda de intervjuade skolorna använder olika metoder och 

olika mycket. På skola 1 arbetar någon delvis med delar från Quadriceps medan skola 2 

arbetar strukturerat med Normalläge. Forskning har visat att metoderna är framgångsrika för 

barn med utagerande beteende då det är strukturerade manualstyrda metoder för bland annat 

social träning, kognitiv problemlösning och coaching. På skola 2 menar de intervjuade att 

metoden Normalläget fungerar trots att resultatet påvisade att de hade elever som inte klarade 

av denna fyrkantighet som de manualstyrda metoderna innebar. Metoden som skolan 

använde, handlade om att inkludera alla elever istället blev det som läraren Lisa nämnde en 

exkludering av de elever som inte klarade av denna fyrkantighet. Här är verkligen en fråga 

som är av specialpedagogisk relevans då skolor använder sig av metoder som ska inkludera 

elever och istället exkluderar dem. Det specialpedagogiska arbetet handlar då, enligt Nilholm 

om att anpassa barnet till omgivningen och dess krav och inte tvärt om. I det kompensatoriska 

perspektivet försöker man på olika sätt kompensera de brister eller problematiska egenskaper 

som finns hos barnet. Det kanske är det som menas med att det är kritik mot dessa 

manualstyrda metoder där det många gånger endast används delar av konceptet istället för 

helheten. Man bygger sin egen metod som inte har något vetenskapligt att grunda sig på, 

vilket i många fall drabbar de exkluderande eleverna.129 

 

Andra slutsatsen handlar om skolans regler och att de används som ett medel för att försöka 

skapa ordning och arbetsro i skolan. Reglerna i klassrummet syftar precis som Thornberg är 

inne på och det är till att identifiera och urskilja beteenden som är tillåtna och önskvärda från 

beteenden som är otillåtna eller icke-önskvärda i enlighet med lärares definitioner. Båda de 

intervjuade skolorna har regler, men skola 2 har även pedagogregler och dessa kan inte 

eleverna vara med och påverka. Reglerna har tagits fram på både skolorna med elevers 

inverkan där de kommit upp på remiss och sen tillbaka till lärarna. Såhär i efterhand kan jag 

undra hur mycket eleverna egentligen kunde vara med och påverka. Fanns utrymme för 

eleverna att verkligen komma med förslag som inte stämde överrens med lärarnas önskemål. 

Jag tänkte här närmast om kepsen och annan huvudbonad ska vara av eller på i klassrummet. 

Denna diskussion kommer nog aldrig att ta slut. Någon av de intervjuade nämnde även att om 

man i skolan tillåter keps i klassrummet, av princip kommer eleverna istället bryta mot en 

annan regel. Jag tror inte att det finns något vetenskapligt belägg för den åsikten. Men visst 

huvudbonad är en återkommande diskussion inom skolans väggar. Enligt Thornberg har 

skolan i uppdrag att eleverna får vara delaktiga i en levande pedagogisk diskussion om regler 

och om deras bakomliggande motiv. Forskningen säger också att en grundläggande 

förutsättning för att elever ska tycka att det är relevant med regler är att de ser en poäng med 
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den, annars tappar den sin effekt. Enligt Wester vill eleverna att det ska finnas konsekventa 

påföljder om inte reglerna följs. Det är bara att gå till sig själv, klart att det ska vara 

konsekvenser. Jag tror att det är mycket det handlar om, just konsekvenser eller att vara 

konsekvent. Någon lärare nämnde att eleverna är barn som testar var gränserna går och lärare 

och andra vuxna ska tala om var de gränserna går. Jag upplever många gånger att vuxna 

sviker sina barn och elever, i och med att inte vara konsekventa. Edin och Drummond130 har 

liknade resonemang som att det är av stor vikt att alla är konsekventa i sitt beteende och gör 

likadant, att alla följer samma fasta ramar som bestämts. Att man säger nej, då betyder det nej 

och då blir det oftast tydligt för eleverna då det som bestämts följs av alla oavsett om man 

själv är av en annan åsikt. 131 

 

Tredje slutsatsen handlar om att rektorn ska observera och samtala om lärares undervisning 

vilket är av stor vikt, påvisar forskning. Detta underlättar även i de pedagogiska 

diskussionerna för rektorn som rör lärare som har svårt att fungera i klassrummet. Denna 

tydlighet och förmåga har visat sig vara en stark faktor till att få ett bra pedagogiskt ledarskap 

och god skolkultur. Jag kan känna att min roll som specialpedagog är väl att hjälpa rektorn 

med de pedagogiska frågorna. Som specialpedagog kan jag se hur undervisningssituationen 

ser ut både från elevens och lärarens perspektiv och sedan ha handledning och pedagogiska 

diskussioner för att komma fram till det bästa för eleven. Skolan ska alltid ha eleven i fokus, 

oavsett vad man talar om. Mitt perspektiv är i likhet med Nilholms kritiska perspektiv då jag 

är väldigt kritiskt och anser att det pedagogiska arbetssättet ska vara upplagt på ett sådant sätt 

att det passar alla. Men samtidig har jag själv arbetat som lärare och ser svårigheten och 

dilemmat i att försöka att nå alla, med de medel och resurser som finns, tillsammans med de 

krav som ställs på lärarna. 132 

 

Lärarens och specialpedagogens betydelse för ordning och studiero 
Den första slutsatsen är att läraren på olika sätt spelar en helt avgörande roll för hur ordning 

och studiero upprättas i klassrummet och elevers måluppfyllelse. Lärarens kompetens och 

betydelse framhålls av de intervjuade som väldigt viktig för att eleverna ska lyckas. Stöd i 

detta kan även ses i Skolverkets forskningsöversikt om hur den enskilt mest betydelsefulla 

faktorn för pedagogiska resultat, är just läraren. För mig blev detta ännu tydligare, jag visste 

att lärare hade en betydande roll men inte att den var såhär avgörande för en elevs 

måluppfyllelse. Tankebanorna lär förändras inom skolan så att även de eleverna som inte kan 

bete sig som läraren önskar har möjlighet att lyckas. Som det är nu så kanske eleven med sin 

problematik får en lärare som har svårt med sin ledarskapsroll. Geene påstår att barn gör rätt 

om de kan och att det bakom varje störande beteende finns ett olöst problem och/eller en 

outvecklad färdighet. Greene anser att barn med beteendeproblem saknar viktiga 

tankefärdigheter och är ett påstående som han säger sig ha stöd i från de senaste 30 årens 

neurovetenskapliga forskning. De färdigheter som saknas är bland annat förmågan att 

kontrollera sina känslor, att kunna förutse konsekvenserna av sitt handlande och förstå hur det 

egna beteendet påverkar andra människor. Med tydliga ramar får Hedströms133 lärare till och 

med sig de allra besvärligaste eleverna då de har en välplanerad undervisning som inte lämnar 

någon utanför och har en stark tro på alla elevers potential och vilja att lära. Enligt Nilholm134 

är ett centralt dilemma i ett utbildningssystem där alla elever i någon mening ska ges liknande 

kunskaper och färdigheter. Samtidigt som utbildningssystemet ska anpassas sig till att elever 
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är olika. Det blir således en spänning mellan det gemensamma och en anpassning till elevers 

olikhet. 135 

 

Andra slutsatsen påvisar vad läraren ska ha för kompetens för att lyckas som lärare. Bland 

annat ska alla lärare skapa trygghet och goda relationer, bemöta eleverna väl, ha höga 

förväntningar på eleverna, våga leda och påverka, vara konsekvent och de ska nätverka med 

varandra. Samtidig framhåller Steinberg att de allra bästa lärarna förstår att om relationen inte 

fungerar så fungerar ingenting. Han menar att borta är tiden då man fick auktoritet av titel, 

position eller ålder. Idag köper eleverna dig eller så köper de dig inte. Lärare ska ha tillgång 

till många olika former, strategier, metoder och verktyg för att nå de mål som sätts upp. Jag 

ställer mig frågande till om det verkligen finns någon som har alla dessa kompetenser på en 

och samma gång. Sammanfattningsvis är det inte lätt att vara lärare i dagens skola. Lärarna 

behöver nätverka mer och effektivare med varandra är något jag fastnade för, samtidigt som 

det går att utveckla arbetslagen mer och att de får tillgång till varandras kompetens och få 

maximera sin egen yrkesutveckling. Allt detta för att kunna fatta effektiva beslut utifrån 

samlad kompetens och erfarenhet. Det är a och o i framgångsfaktorn att lärarna har nära och 

täta samarbete mellan varandra, samt att lärarna är öppna för förändringar och nya perspektiv. 

Edin och Hammond anser att det är vi vuxna, som alltför ofta undviker att vara de auktoriteter 

som vi egentligen är. Detta skapar inte den ordning och arbetsro i klassrummet och trygghet 

på skolgården som krävs för god inlärning, lärarna lär vara auktoriteter/ledare i 

klassrummet.136 

 

Tredje slutsatsen handlade om vikten av att lärarna hade möjlighet till god utbildning, såsom 

ledarskap och konflikthantering för att kunna hantera olika svåra situationer som de dagligen 

ställs inför. Nästan alla de intervjuade uttryckte en önskan om kompetensutveckling, bland 

annat inom ledarskap och konflikthantering. I läroplanen kan man läsa att rektorns ansvar är 

att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna 

utföra sina uppgifter. Här kan jag se mig själv som specialpedagog hur jag på olika sätt bidrar 

till pedagogiska diskussioner och kunskap som kan ge en del kompetensutveckling. Samtidigt 

är det som nämnts innan rektors uppgift att se till att lärarna för den kompetensutveckling som 

de behöver för att klara de uppgifter som de möts av.137 

 

Fjärde slutsatsen är verkligen av specialpedagogisk relevans. I studien framkom det att 

specialpedagogen arbetsuppgifter likställs med speciallärarens och specialpedagogen har 

ingen speciell uppgift i arbetet kring ordning och studiero. Jag ställer mig då frågande till, 

vem det är som har den pedagogiska översikten av elever i behov av särskilt stöd på en skola? 

Kan man verkligen ha den översikten samtidigt som man som specialpedagog arbetar 

likvärdigt som en speciallärare? Min åsikt om specialpedagogens uppgifter och som jag ska 

verka för i min kommande yrkesroll. Det är att man som specialpedagog har en 

ledarskapsförmåga, ha förmåga att genomföra uppföljning och utvärdering samt leda 

utvecklingen av det pedagogiska arbetet. Visa självkännedom och empatisk förmåga, visa 

insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan. Fortlöpande utveckla sin kompetens. 

Fokuserar på skolutveckling, vilket innebär att identifiera, analysera och medverka i 

förebyggande arbete i olika lärmiljöer med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska 

aspekter. Specialpedagogen ska även verka för att handleda, vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare för kolleger, föräldrar och andra berörda. Andra viktiga 

uppgifter är även att kunna kartlägga, genomföra pedagogiska utredningar och analysera 
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svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå. Genomföra åtgärdsprogram och 

uppföljningar i samverkan med berörda aktörer. I undervisning, stödja barn och elever, samt 

utveckla verksamhetens lärmiljöer. Avslutningsvis påvisar forskningen att det är viktigt att 

skolan är anpassad efter elevernas behov och förutsättningar. Det är även viktigt på vilket sätt 

skolan organiserar arbetssättet och elevernas stödinsatser. Här anser jag att min roll som 

blivande specialpedagog är av stor betydelse i skolans verksamhet, där jag ska verka för att 

alla elever får den hjälp och stöttning som just de behöver för att utvecklas och nå de mål som 

de faktiskt har rätt till.138 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 

Bakgrund 

Vilket är ditt namn? 

Vad har du för utbildning, vilken är din befattning och hur länge har du arbetat? Berätta lite 

om skolan 

Synsätt och strategier bakom arbetet 

Beskriv begreppen ordning och studiero? 

Vad innebär ordning och studiero för dig i klassrummet? 

Har skolan någon uttalat arbetssätt eller arbetsgång/plan för hur du/ni ska arbeta med ordning 

och studiero i klassrummet? Hur ser den i så fall ut? Hur går den att följa? 

Följer alla samma arbetsgång/plan? Hur går det? Alternativ, hur kommer det säg att de inte 

följer samma arbetsgång/plan? 

Tar ni någon hjälp av/utgår från någon litteratur eller teorier? Eller annat? Vilka? Vad i så 

fall? 

 

Arbetet med ordning och studiero i den dagliga verksamheten 

Beskriv på vilka olika sätt du arbetar med ordning och studiero i den dagliga verksamheten!  

Ge konkreta exempel på hur du gått tillväga! 

Vilka andra har varit/är involverade i detta arbete? Finns det andra? Utveckla! 

Vilken roll har specialpedagogen till skillnad från lärarrollen i detta? 

På vilket sätt är föräldrarna involverad i arbetet med ordning och studiero? Hur fungerar det?  

Vad har varit positivt respektive negativt med föräldramedverkan? Saknas något? 

Beskriv vilka förhållningsregler som ni har för att upprätthålla ordning och studiero i 

klassrummet? Vilka har varit med och bestämt dessa?  

Vilka svårigheter/möjligheter har du stött på i arbetet kring ordning och studiero? 

 

Uppfattningar om skollagen när det gäller ordning och studiero 

Vet du vad som står att läsa om detta i skollagen? Vad står det? Alternativ, Hur kommer det 

sig att du inte vet? 

Vad har du som lärare/specialpedagog rätt att göra enligt lag för att upprätthålla trygghet och 

god studiero i klassrummet?  

Räcker skrivningarna i lagen till enligt dig? Om inte, vad saknas? 

 

Lärarens betydelse för ordning och studiero i klassrummet 

 

Vilken roll/betydelse har läraren för en ordningsam och god studiero i klassrummet? 

Utveckla! 

Vilken betydelse har lärarens ledarskap för att skapa en god studiero och klassrumsklimat? 

Utveckla! 

Vilken betydelse har lärarens bemötande av elever för att få en god studiero och 

klassrumsklimat? Utveckla! 

Vilken betydelse har lärarens relation till eleverna för en god studiero och klassrumsklimat? 

Utveckla! 

Något övrigt du vill tillägga eller förtydliga? 

 

 



 
 

Bilaga 2 
 

Manualstyrda metoder 
 

Monroe 

Monroe har också flera goda idéer på hur en framgångsrik skola skulle kunna se ut. I Monroes 

bok beskriver författarinnan sin uppväxt och alla betydelsefulla människor runt omkring 

henne. Hon växte upp som afroamerikan i Harlem under fattiga förhållanden och hennes far 

var en våldsam man som ofta tog ut sina aggressioner mot sin hustru. Detta avskydde 

Lorraine och hennes syster honom för. Monroe berättar dock vidare i sin bok att hennes far 

även varit en inspirationskälla för henne. Hans respektingivande sätt och mod att våga ta 

chanser har hjälpt henne under karriärens lopp. Monroe visste tidigt att hon ville jobba inom 

skolan och förändra den. Hon var själv en flitig elev och jobbade hårt för att lyckas. När hon 

så småningom själv började arbeta, insåg hon att något måste göras åt skolan och redan då 

började hon fila på idéer över hur en framgångsrik skola skulle se ut. Idag är hon en 

framgångsrik rektor och skapare av Frederick Douglass Academy, en kommunal skola i de 

fattigaste områdena i Harlem, New York. Eleverna består av unga afro- och latinamerikaner 

och vardagen är fylld med våld och kriminalitet. Den tidigare skolan som hade legat där hade 

blivit tvungen att stänga, just på grund av all vandalisering och allt skolk. På ett år lyckades 

Monroe få denna skola att bli en av de mest framgångsrika i New York. Tidigare hade endast 

tio procent gått vidare och utbildat sig på college, men nu efter Monroes ledning lyckades 

nästan alla med det. Hon berättar hur hon och hennes lika drivna kolleger arbetade hårt och 

konsekvent med att uppnå hög kunskapsnivå, ett produktivt arbetsklimat och ett bra socialt 

klimat. Vi måste sluta att titta på hur barnen ser ut och vilken bakgrund de har och istället 

rikta in oss på vilken utbildning de behöver139 

 

Hennes recept Monroedoktrinen, som hon lite skämtsamt valt att kalla det efter president 

James Monroes politiska doktriner från 1823, innehåller en hel rad praktiska exempel på hur 

man ska driva en skola. Detta är vad Lorraine Monroes skolmodell, Monroeendokrinen bland 

annat står för och vad hon anser krävs för att en skola ska vara väl fungerande. Det ska vara 

duktiga och engagerade lärare och som lärare måste man tycka om ungdomar. Det ska vara en 

tydlig och synlig rektor som t ex genom klassrumsobservationer stöttar lärarna och hjälper 

dem att bli ännu bättre. Som lärare kan du inte undervisa i kaos, det ska vara ordning och 

ömsesidig respekt. Det är viktigt med rutiner och strukturer som till exempel instruktioner på 

tavlan. Det ska finnas extra undervisning för att hjälpa eleverna att klara de 

delstatliga/nationella proven/kunskapsmålen. Det ska finnas tillgång till klubbar och 

aktiviteter på fridtiden. Firande så ofta det finns anledning inom skolans ramar. Det ska finnas 

tillgång till en Studiehandledare, delvis med andra uppgifter än en svensk syokonsulent. 

Monroe understryker hur viktigt det är att alla barn lär sig läsa, skriva, tänka och uppträda på 

ett sådant sätt att de kan bli fullvärdiga medborgare och bidra till vårt samhälle på ett positivt 

sätt och det är lärare, rektorer och skolpolitiker som ska arbeta för att nå detta. Monroe menar 

vidare It´s not about the system, it´s about the children!140 

 

Monroedoktrinen i praktiken 

När Lorraine Monroe141 hade fått reda på att hon skulle starta Frederick Douglass Academy, 

började hon med att sätta sig ner och skissa på hur hon ville att skolan skulle se ut. Först 

bestämde hon sig för att eleverna skulle ha uniform. Hon ville få bort den tävlan om vem som 
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hade vad på sig, för att istället få eleverna att fokusera på undervisningen. Hon skriver att hon tror 

att uniformer spelar en stor roll, eftersom ungdomarna har en tendens att uppföra sig som de är 

klädda. Vidare bestämde hon sig för att skollunchen skulle ätas inom skolans fyra väggar, och att 

ingen fick lämna skolan mitt på dagen. Eleverna kom alltid försent till eftermiddagslektionerna 

när de lämnade skolan för att gå och äta någon annanstans. Lokalerna spelar också en väldigt stor 

roll, och Monroe bestämde att allt skulle målas i en ljus gul färg som skulle främja skolans anda. 

Monroe ville kunna erbjuda eleverna en strikt collegeförberedande kursplan med höga 

kunskapskrav, men samtidigt balansera den strikta linjen med massor av icke-schemalagda 

klubbar och aktiviteter efter skolan. Anledningen till dessa aktiviteter var att Monroe visste att 

eleverna i dessa områden ofta hängde kvar på skolan efter dagens slut och detta bidrog till 

vandalisering och kriminalitet. De behövde aktiveras. Monroe berättar även att det är känt att de 

ungdomar som lär känna sina lärare informellt i en klubb eller i ett lag inte vandaliserar eller 

ställer till en massa problem för sig själv eller för skolan. Monroes skola har tolv icke-

förhandlingsbara regler och om man inte följer dessa kan man efter samtal med föräldrar och 

rektor och i vissa fall även socialtjänsten, bli avstängd från skolan. Dessa är: 

 

Delta i skolundervisningen varje dag och kom i tid. Kvarsittning för sen ankomst används.  

Lämna alla ytterkläder i klassrumsgarderoben.  

Förflytta dig så snabbt som möjligt mellan klassrummen.  

Gå tyst och lugnt in i klassrummet, sätt dig på din anvisade plats och börja genast arbeta.  

Var inställd på att arbeta varje dag.  

Ta med dig kollegieblock, kalender, pennor, linjaler och all annan utrustning som kan 

behövas i klassrummet.  

Gör hemläxorna på kvällen. Det finns läxhjälp att få och läxhjälp finns även vid 

kvarsittning.  

Ät bara i kafeterian. Det är förbjudet att tugga tuggummi och äta godis – även i kafeterian.  

Ta inte med radioapparater, freestyles, mobiltelefoner eller dataspel till skolan.  

Håll din bänk ren  

Låt dig inte dras in i fysiskt eller verbalt våld.  

Lär dig att ha en avvikande uppfattning utan att vara otrevlig. Slåss inte.  

Respektera byggnaden. Klottra inte eller på annat sätt vanpryd någon del av skolan.  

Visa upp ditt elevkort eller ID-kort för alla vuxna i ansvarig ställning som begär att få se 

det.  

Bär skoluniformen dagligen. Huvudbonad får inte bäras inomhus142 

 

Påföljder som kan bli aktuella vid brott mot reglerna143: 

1. Möte med berörd lärare  

2. Möte med studiehandledare  

3. Möte med förälder  

4. Intern avstängning  

5. Uteslutning ur Akademin, dvs. skolan. 

6. Överföring till annan skola. 

 

Enligt Monroe är förhållandet mellan rektor och lärare väldigt viktigt. Monroe menar att  

Det är viktigt att läraren älskar sitt jobb144 Monroe145 menar att läraren måste få eleverna att 

förstå hur och varför han eller hon är så engagerad i sitt ämne. Man ska förmedla den känslan 
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till eleverna. Som rektor är det viktigt att man syns både ute i korridorerna men även inne i 

klassrummen på lektionerna. Monroe berättar att eleverna som hängde i korridorerna när det 

var lektion blev så förvånade över att möta personal i korridorerna och att deras rektor kom på 

besök i klassrummen, att de snabbt gick till sina lektioner. Klassrumsobservationen är 

rektorns viktigaste metod för att förbättra skolandan och elevprestationerna, menar Monroe. 

Rektorn är även där för att hjälpa läraren att bli en ännu bättre lärare, inte för att sätta dit 

någon. Monroe själv skickar ”kärleksbrev” till de lärare som verkade vara inne på rätt spår 

och ett personligt meddelande till dem som behöver lite tips och idéer. 

 

En strategi Monroe har146, är att starta alla sina lektioner i skolan med en gör det nu övning 

för att få eleverna fokuserade direkt när lektionen börjar. Detta innebär enligt Monroe att 

eleverna ska arbeta med en tre- eller fyraminuters övning, som antingen knyter an till tidigare 

arbete eller tvingar dem att tänka och skriva om det arbete som för tillfället pågår. Enligt 

Monroe är det viktigt att man presenterar övningen på ett sätt som gör det möjligt för alla att 

delta. T.ex., berätta om tre till fem olika kompositörer under 1800-talet som varit viktiga för 

vår musik idag? På detta sätt får alla elever en utmaning. Både de som är svagare i ämnet, 

men även de som behöver lite mer att bita i. Denna övning står alltid skriven på tavlan när 

lektionen börjar. Detta innebär att det är nödvändigt att gå direkt till lektionerna när de startar, 

eftersom övningen samlas in för att sedan diskuteras gemensamt när de fyra minuterna är 

över. 

 

Quadriceps 

Det finns många framgångsrika skolor både i Sverige och utomlands, som arbetar på olika 

speciella sätt för att uppnå konceptet framgångsrika skolor, där ordning och studiero enligt 

Stiftelsen Quadriceps147, fungerar mycket bra och har gett fler skolor i Sverige framgång med 

motivation och förbättra barns och ungas liv. Stiftelsen har under mer än tio år arbetat med ett 

program för skolutveckling och hjälper skolor med utbildning av personal och Stiftelsen 

arbetar ideellt och står under länsstyrelsens överinseende. Denna icke-kommersiella stiftelse, 

etablerad 1999 har en styrelse som är komponerad med bred kompetens och mycket stort 

nätverk för att kunna samarbeta med många olika partners inom näringsliv, myndigheter, 

institutioner och ideella krafter. Enligt Stiftelsens hemsida krävs god förmåga att översätta 

forskningsresultat till praktiskt arbete. Deras främsta uppgift är inte att skapa nytt, utan att 

utveckla det bästa som prövats, utvärderats och är acceptabelt. På hemsidan har Stiftelsen 

citerat moder Theresa. Om du ger världen det bästa du har att ge kanske det inte räcker - ge 

världen ditt bästa i alla fall.148 

 

Stiftelsen Quadriceps149 motto är; Vi vet att alla barn kan lära sig – inte lika fort och inte lika 

mycket - och vi vet att alla barn vill lära sig. Enkelt uttryckt kan man säga att det handlar om 

tydliga mål, ordning och reda eller med andra ord en tydlig värdegrund och struktur. Barnen 

går i skolan för att lära sig så mycket som var och en har förmåga till och det är vår sak att 

hjälpa dem med det och skapa arbetsro och arbetsglädje. Ramneröd och Dalaberg har startat 

programmet med framgång och Quadriceps konceptet gynnar barnen, som möts av samma 

förhållningssätt från förskolan till nian. Stiftelsen menar att forskning om framgångsrika 

skolor visar entydigt på vissa kriterier för framgång: förstklassig ledningsfunktion, 

gemensamma visioner och mål, lärande miljö, höga förväntningar och föräldraengagemang.  
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Det intressanta är att detta gäller oavsett vilket målet för framgång är: högre närvaro, lägre 

kriminalitet, högre betyg, bättre sociala relationer. Stiftelsen menar också att de vet att barns 

socio-ekonomiska förutsättningar inte är så avgörande för skolframgång som vi har trott, utan 

att avgörandet ligger hos oss som arbetar i skolan och då gäller det personalens skicklighet 

och kvalitén på undervisningen. I Quadriceps program, som omfattar förskola, skola och 

gymnasium, tänker vi oss att eleverna utvecklas så att de bär med sig en värdegrund ut i livet. 

Den blir skolans gåva till eleverna. 

 

Quadriceps stiftelse150 menar att det är en absolut förutsättning att både skolan som institution 

och dess personal har en gemensam värdegrund. Då kommer eleverna att bemötas på ett bra 

sätt och personalen blir trygg. När värdegrunden väl är skapad ska skolan utveckla en tydlig 

struktur för elevernas verksamhet. De två faktorerna ”värdegrund” och ”struktur” som skapar 

arbetsro. Konceptet handlar om de tre första minuterna och de två sista av varje lektion. Vet 

man vad man ska göra de första minuterna får man direkt fokusering på ämnet och det skapar 

ro. Om lärarna och eleverna avslutar lektionen med att gemensamt värdera om man uppnått 

målet med lektionen så förstärks lärandekulturen. Nyckelord: lektionens mål, läxa, börja med 

att. Utvecklingsplanen i Quadriceps tar hänsyn till skollagen, socialtjänstlagen, läroplanerna, 

fackliga avtal och svensk skolkultur. De skolor som arbetar med programmet har ett treårigt 

perspektiv och prioriterar lärandet i dess vidaste bemärkelse. Under hela processen görs 

föräldrarna informerade och delaktiga. Stiftelsen arbetar för en skola, som har en lärande 

miljö och som stimulerar eleverna till delaktighet. Inte bara i sitt eget lärande utan också i 

skolans inre liv och i den omgivande miljön. En förutsättning för detta, är att skolan skapar en 

struktur för lärande där de unga får ett rikt språk, som gör det möjligt att agera i ett 

demokratiskt samhälle. 

 

EQ-metoden 

Psykologen Bodil Wennberg151 menar att många barn och vuxna talar om bristen på arbetsro 

och att skolmiljön är stökigare än de själva önskar. Hon har då introducerat EQ, emotionell 

intelligens, för att ge den enskilda läraren verktyg för att hantera dessa problem genom ett 

målmedvetet ledarskap i klassrummet. Läraren får, enligt Wennberg, bättre förutsättningar att 

kunna skapa bättre arbetsro och förutsättningar för det pedagogiska arbetet. Läraren tänker 

inte alltid på sig själva som ledare. Men ledarskap är inte något som enbart skolledningen 

utövar, utan det är en avgörande aspekt av uppdraget som lärare. Formen av Wennbergs 

arbete är en utvecklingstrappa där trappan används för att fungera som ett verktyg i skolans 

arbete med att utveckla elevernas emotionella intelligens. EQ-metoden är uppbyggd på fem 

olika steg: självkännedom, empati, ansvar, kommunikation och konflikthantering. Det första 

steget handlar om självkännedom och med viss kunskap om mig själv kan jag sedan vandra 

uppåt i trappan till steget empati. Där jag får fokusera på andra människors känslor. Ett annat 

viktigt steg i trappan är ansvar som har betydelse för ens liv om man får möjlighet att träna på 

ansvarstagande eller inte. Nästa steg i trappan är kommunikation och berör hur vi människor 

uttrycker oss i olika sammanhang. Det sista och översta steget kallar Wennberg för 

konflikthantering. Här har Wennberg utvecklat konflikthanteringsmetoden Stoppljuset som 

underlättar för läraren att träna elevernas förmåga att hantera konflikter konstruktivt. Grunden 

består av att kunna identifiera sina egna känslor, kunna ge namn på dem och delge andra 

människor vad man känner. 
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Komet 

Karlberg152 har gjort tre utvärderingar av ett sådant program, nämligen KOMET. Komet är en 

förkortning för KOmmunikationsMETod och är ett utbildningsprogram som riktar sig till 

föräldrar och lärare. Målet är att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter 

hemma och i skolan. KOMET- programmet har för avsikt att vara ett stöd för lärare när det 

gäller att förbättra relationen mellan lärare och elever, och påverka lärarens möjlighet att 

skapa ett klassrumsklimat som präglas av förutsägbarhet, positiv stämning och struktur. 

Metoden är till för föräldrar och lärare och bygger på att lära föräldrar och lärare bättre sätt att 

kommunicera med barnet. Idén är att det är den vuxne som i första hand måste ändra sitt 

beteende för att minska problemen. En kurs i Komet ger både föräldrar och personal inom 

skolan verktyg som på sikt leder till en bättre relation mellan den vuxne och barnet. 

Karlberg153 menar att elever som uppvisar uppförandeproblem i skolan löper ökad risk att 

hamna i svårigheter både på kortare och längre sikt. På kort sikt finns en ökad risk att eleverna 

ska prestera sämre i skolan och bli bortstötta ur kamratgruppen. På lång sikt löper dessa elever 

ökad risk att utveckla olika typer av normbrytande beteenden, exempelvis kriminalitet, 

missbruk och psykisk ohälsa. Målet med KOMET är att lära ut verktyg som leder till mindre 

bråk och konflikter hemma och i skolan. Metoden bygger på Skinners inlärningsteori, som är 

ett uttryck för den behavioristiska teorin. 

 

Aggression Replacement Training (ART) 

Aggression Replacement Training (ART)154 är ett manualbaserat träningsprogram som 

utvecklats av professor Arnold P Goldstein och Dr. Barry Glick i USA. Programmet har 

använts i Sverige sedan 1990-talet. Det är en metod för social och emotionell utveckling för 

barn och ungdomar i olika miljöer. Syftet är bland annat att minska aggressivitet för att 

förhindra återfall i normbrytande beteende. ART tränas i grupper om 6-10 deltagare, tre 

gånger per vecka under tio veckor. Programmet bygger på att minska oönskade beteenden och 

ersätta dem med önskade och har sina rötter i kognitiv beteendeterapi. Träningen består av: 

Social färdighetsträning som innebär att ledaren aktivt lär ut önskvärda beteenden. 

Ilskekontrollträning som innebär att ungdomarna lär sig att identifiera vilka situationer som 

brukar leda till aggressiva utbrott, känna igen tecken på att en sådan situation är på väg, och 

olika tekniker att hantera ilska. Moralträning som innebär att moraliska förmågan ska 

utvecklas med hjälp av moraliska dilemman som presenteras och diskuteras. ART kan 

användas i olika pedagogiska sammanhang och behöver inte administreras av en särskild 

terapeut, däremot rekommenderas att behandlaren/tränaren genomgått en 

ARTinstruktörsutbildning.155 Trots ett svårbedömt och motsägelsefullt forskningsstöd 

förefaller ART vara den manualbaserade metod som fått störst genomslag i Sverige.156 
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