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Sammanfattning 
 
 
Vi har valt att enligt en fenomenologisk ansats undersöka sex lärares uppfattningar 
om disciplin i klassrummet, samt även hur goda lärandemiljöer skapas och lärarens 
samt elevens roll i klassrummet.  
 
Syftet med detta arbete är att ta reda på verktyg som olika lärare använder sig av för 
att skapa en bra lärandemiljö. Våra empiriska studier baserar sig på en kvalitativ 
metod. Vi har utfört sex observationer med elever i årskurs sju på två olika skolor som 
ligger i närheten av en tätort i södra Norrland. Före eller efter varje observation 
genomförde vi intervjuer med lärarna. Det var olika lärare till alla lektioner vilket 
gjorde att de också blev sex till antalet. Det kom att vara tre olika klasser vi 
observerade. En klass var integrerad bestående av elever från två olika klasser, medan 
de övriga var helklasser.  
 
Utifrån litteratur och tidigare studier har vi belyst hur lärandemiljön sett ut i de 
svenska skolorna under ca hundra år och hur lärarens roll förändrats under 
motsvarande period.   
 
Med utgångspunkt i de observationer och intervjuer vi utfört har vi valt att granska 
elevens roll och beteende i klassrummet samt lärarens roll och beteende i 
klassrummet. Utifrån intervjuerna har vi granskat uppfattningar om lärandemiljöer 
och skapandet av goda sådana samt även om disciplin medverkar till en god 
lärandemiljö.  
Vi har funnit att det är stora variationer i lärares sätt att förhålla sig till disciplin, 
lärandemiljö och ledarskap. Variationerna kan bero på variabler som t.ex. att elevens 
behov inte är tillgodosedda i klassrummet, läraren har inte en bra relation till eleverna 
eller att läraren inte litar på sin egen kompetens (ämne, didaktik, ledarskap). Detta är 
något vi kopplar ihop med resultat och relevant litteratur i analysen och i 
diskussionsdelen. 
 
Till slut behandlar och diskuterar vi de reflektioner vi kommit fram till under arbetets 
gång. Vi lägger dessutom fram några uppslag till framtida forskning.    
 
 
Nyckelord: disciplin, ordning i klassrummet, lärandemiljö, lärarens roll, ledarskap i 
klassrummet, classroom management 
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1 Inledning  
 
 
 
Innebörden av begreppet disciplin visar sig vara en överraskning eftersom disciplin är 
tvetydigt och i många fall rejält tolkningsbart. Forskningen av de goda 
lärandemiljöerna och hur de skapas ger ett brett spektra och en större förståelse för 
vad som krävs och vilka aktörer som är viktiga i detta omfattande verk. Ledarskapet 
är en del i skapandet och använder sig av disciplin som ett redskap. 
 
Under läsåret 2007/2008 var det ungefär 1,5 miljon elever och ca 91 000 lärare som 
arbetade i den svenska grundskolan (Skolverket, 2007/2008). Disciplin, ledarskap och 
lärandemiljö kommer alltid att vara aktuellt så länge det finns människor på jorden 
och skolor där utbildning bedrivs. Svaret på frågan hur det går att få fullständig 
disciplin i skolan kommer antagligen aldrig att nås.  
 
Vare sig det är fråga om små barn eller stora så innebär lärande en maktkamp mellan 
den som ska lära sig och den som lär ut. I gårdagens skolor höll läraren ett synligt 
maktgrepp över sina elever för att få disciplin i klassrummet och i dag står pedagogen 
inför ett klassrum där makten blivit osynlig. Under vår verksamhetsförlagda 
utbildning (VFU) samt även från tidigare erfarenheter som grundskollärare på 
högstadiet har vi sett att den disciplinära kontrollen har gått från läraren till eleverna. 
Ansvaret har successivt flyttats över till eleven och denne ska styra sig själv 
(Pedagogiska magasinet, Permer & Permer, 4/2006) och sitt beteende. Detta innebär 
inte att eleven står ensam, utan att de tydliga bestraffningarna har övergått till 
belöningar och lockelser för att skapa ordning. Om det hjälper för att skapa en god 
lärandemiljö kan komma an på orsaker som elevens ålder och mognad och lärarens 
erfarenhet och lämplighet.  
 
Lärarens kompetens (ämneskompetens, didaktisk kompetens, ledarkompetens) och 
insikt om ämnet samt klassen gör att han eller hon inriktar sig på antingen uppgiften 
eller eleven. Om en lärare sätter eleven i centrum, då är det denne som ska styra sitt 
beteende och vara ansvarig för saker som att komma i tid, göra sina uppgifter, ha med 
sig material etc. Om däremot läraren fokuserar på uppgiften så är det arbetet som är 
det viktigaste och därmed styr läraren eleven på ett synligare sätt (Stensmo, 
1997:209). Enligt de erfarenheter vi har haft av lärandemiljöer, disciplin och 
ledarskap i klassrummet så fungerar inte en strategi för alla klasser. I en klass där 
eleverna kommer från olika sociala bakgrunder, har olika behov och kunskapsmässigt 
befinner sig på olika utvecklingsnivåer måste pedagogen anpassa vad som lärs ut samt 
sitt sätt att undervisa efter eleverna (Edin & Drummond, 2006:65). 
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2. Bakgrund  
 
 
 
2.1 Disposition 
 
Bakgrunden inleds med en definition av disciplin, undersökningar om disciplin i skolan, 
ledarskap i klassrummet och lärandemiljöer. Under de olika rubrikerna beskrivs bland annat 
lärarens roll och befogenheter, skolans miljö samt utvecklingen inom skolans värld med 
avseende på disciplin, ledarskap och lärandemiljöer. Bakgrunden följs därefter av en 
genomgång av de teoretiska ansatser eller utgångspunkter varpå arbetet vilar. 
 
2.2  Definition av disciplin 
 
Disciplin brukar definieras på olika sätt. För en del innebär det att använda bestraffning om 
inte barnen gör som de blir tillsagda. För andra kan det innebära att fungera som en vägledare 
för eleverna för att de ska uppträda så som läraren tycker är önskvärt. För vissa kan avsaknad 
av disciplin vara larmet som verksamhet för med sig när eleverna ska sätta igång med sitt 
arbete. Sammanfattningsvis kan man säga att disciplin är något som har använts och kanske 
fortfarande används i skolan för att eleven ska gör vad läraren säger och inte trotsa (Charles, 
1984). I Nationalencyklopedin står det att disciplin används i militära sammanhang för att 
göra en militär effektiv. Förr kallades det manstukt eller krigstukt, numera är det vanligare att 
begreppet förbandsanda används. I skolan innebär begreppet vad som behövs för att effektiv 
undervisning ska kunna bedrivas. Dagens disciplin har mer gått över till att elever inte ska 
bestraffas utan belönas. Om normen för disciplin för skolan och hemmet går isär för mycket 
för eleven blir eleven ett disciplinärt problem (Nationalencyklopedin).  
 
I Collins Dictionary and Thesaurus (1989) står det att begreppet disciplin bland annat kan 
betyda ett tillstånd av förbättrat beteende, straff, kontroll eller underordnande, övning och 
träning, självkontroll, att forma eller korrigera. Särskiljandet av den disciplin som utövas i till 
exempelvis det militära eller i fängelser mot den disciplin som används i skolan är eller ska 
vara tydligt. Skolans disciplin handlar om att hjälpa till att utveckla människor till att styra 
sina egna liv, det handlar inte om att underordna eller straffa (Tanner, 1978:3). Philip Jackson 
skriver i ”Life in classrooms” (1968) om att själva poängen är den att gott uppförande 
belönas, i fängelser liksom i skolor (Jackson, 1968). 
 
 
2.3 Disciplin i skolan – inledning 
 
En undersökning som gjorts på hur vuxna och barn regerar på störande ljud visar att både ljud 
i form av trafikbuller som kan uppstå utanför ett klassrum samt ljud som förekommer 
innanför klassrummets väggar i form av prat mellan elever påverkar negativt. 
Undersökningen kom fram till att det mest störande ljudet kunde härledas från människorna i 
klassrummet och den livliga interaktionen mellan dem. Det visade sig att kombinationen av 
trafikljud och klassrumsprat är störande för människors minnessystem oavsett ålder (Hygge et 
al., 2003).  
 
Enligt en artikel från Skolverket som behandlar klassrumsmiljön på en skola i södra Sverige 
är ledorden för att skapa disciplin i klassen respekt. Det betyder att lyssnar du på mig så 
lyssnar jag på dig. Artikeln handlar om läraren Ulla-Karin Holgersson som inte ser arbetsro 
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som ett problem i sina klasser. Skolan har varit ett problemtyngt område med exempelvis 
skadegörelse och trakasserier, men det har nu blivit bättre. Läraren menar att det är bra att 
arbeta med ämnen tematiskt. Det kan vara bra att exempelvis lägga in drama i 
samhällsundervisningen. Holgersson menar att det ofta kan uppstå kaos med vissa elever och 
ur detta kan något kreativt bildas med hjälp av temaundervisning. Läraren är noga med 
handuppräckning och i vissa fall inför hon talarlistor med en sekreterare som antecknar vilken 
som får mest utrymme i ett klassrum. Hon tycker att det ska gå att vara cirka tjugo elever i ett 
klassrum och alla ska kunna arbeta utan att bli störd. Holgerssons syn på ordning och reda är 
en lärares förväntningar på en lektion. Om en lärare förväntar sig bråk på en lektion så blir det 
bråk, menar hon (Skolverket, Espelund 6/2007).  
 
 
2.4 Disciplin i skolan – teori och praktik  
 
 
I början av 1900-talet fanns det färdiga regler och förordningar om hur eleverna skulle 
uppföra sig. De som inte följde dessa regler blev i slutet av veckan utsatt för en så kallad 
”stuttimme”. Då samlades alla elever i aulan för att få en tillrättavisning för sina odygder av 
skolans rektor. I slutet av 40-talet höjdes röster om att dåligt beteende hos elever inte berodde 
på moraliska brister utan på den sociala miljön eller samhället. Psykologin och psykiatrin fick 
tillhandahålla metoder för att hjälpa lärare i deras disciplineringsarbete. Om eleverna 
bestraffades kunde det leda till obotlig skada, resonerade man (Pedagogiska magasinet, 
Johansson, 4/2006). Efter andra världskriget höjdes det röster om att barn inte skulle 
påtvingas blind lydnad för det som lärdes ut som rätt och fel, de skulle ha ett mer utvecklat 
kritiskt tänkande (Pedagogiska magasinet s 11f). Tidigare var eleverna objekt som skulle 
fostras efter föreskrivna metoder. Efterhand har tanken utvecklats till att ansvaret i högre grad 
ska ligga på eleverna. De ska ta ansvar för sitt eget lärande och beteende.  
 
Tanner (1978) nämner att disciplin i skolan kan delas upp i om den är statisk eller dynamisk. 
En statisk disciplin förespråkar självkontroll och bra uppförande, elevens energi ska gå till att 
utöva kontroll över sig själv och lärarens energi ska användas till att lära eleverna att vara 
ordningsamma. Men för att disciplin ska kunna användas i klassrummet behöver den kopplas 
till undervisningens syfte, och där kommer dynamisk disciplin in. Denna disciplin förordar att 
elevernas energi riktas mot de lärandemål eller undervisningsmål som finns. Syftet blir 
följaktligen att hjälpa lärare och elever att nå skolans mål, eftersom ändamålet inte är att ha 
elever som växer upp och blir undergivna. Disciplinen i skolan ska vara baserad på en 
förståelse av de givna målen och det beteende som krävs för att nå dessa mål (Tanner, 
1978:4). Tanner menar också att en nyckel till klassrumsdisciplin är hur man som lärare och 
skolledare praktiskt verkställer kursplanen, alltså att det ska vara förståeligt men en utmaning 
samt att man måste rikta all aktivitet mot ett mål. De lärare som har auktoritet i sina klassrum 
(uppfattat av eleverna) förklarar arbetet väl, gör det intressant och är bra ledare, de vägleder 
istället för att kritisera. Läraren måste inse att tristess är en dödlig fiende till all disciplin, att 
mjuka tillrättavisningar ibland har större effekt än högljudda och att eleverna har vissa 
grundläggande behov som måste mötas (Tanner, 1978:62ff)  
 
I boken ”Beyond discipline. From compliance to community” av Alfie Kohn (1996) finns i 
själva inledningen ett citat av John Dewey från boken ”Democracy and education” som 
handlar om att ett av de största problemen med disciplin i skolan är att man belönar fysisk 
stillhet och tystnad, en stel likformighet som ger skenet av ett intelligent intresse. Lärarens 
uppgift blir då att försöka få eleverna att uppnå dessa krav och att straffa de ofrånkomliga 
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avvikelser som förekommer (Kohn, 1996). Detta är intressant med tanke på att belöningarna 
som Jackson beskriver i ”Life in classrooms” (1968) ges just till gott uppförande hos elever, 
när de beter sig på ett sätt som anses passande. Gunn Imsen skriver om olika pedagogiska 
perspektiv på elever och disciplin i boken ”Elevens värld. Introduktion till pedagogisk 
psykologi” (2000). Hon menar att de alla, behaviorism och fenomenologi (Imsen, 2000:30f), 
kognitivism och konstruktivism (Imsen, 2000:38f) formar elevens sätt att förstå och uppfatta 
världen och att beteendemodifikation och klassrumskontroll har en operant betingning (Imsen, 
2000:82). Den moderna varianten av beteendemodifikation används av lärare som: 1) belönar 
det positiva, 2) analyserar elevernas beteende, 3) väljer realistiska mål som har delmål, 4) 
använder belöningar som fungerar – är ärliga och knyter an till prestationen, 5) ger negativ 
förstärkning, 6) ger positiv förstärkning – inleder aldrig med att belöna, 7) ger symboliska 
belöningar och skriver beteendekontrakt, 8) reducerar oönskat beteende genom extinktion – 
markerar gränser, belönar positivt beteende, hur kortvarigt det än är, och 9) är varsam med 
straff (Imsen, 2000:83-89). Operant betingning är alltså något som pågår i dagens klassrum 
och används av dagens pedagoger, vilket är intressant med tanke på frågan om vad som krävs 
i skapandet av goda lärandemiljöer.  
 
Disciplin blir ofta felaktigt förväxlad med bestraffning som mer har att göra med att en person 
får straffliga påföljder för en företeelse. En person vet att den gjort fel genom bestraffning 
men den vet inte hur den ska göra istället för att undvika bestraffning. Med disciplin är det 
tvärtom så att personen vet hur den ska göra för att eftersträva bra gemenskap i sociala 
sammanhang (Stensmo, 2000:117). Disciplin har idag i högre grad övergått till belöningar och 
inbjudningar istället för att eleven får någon typ av direkt korrektion och straffåtgärder. 
Ansvaret är till större delen överflyttat till eleven. Eleverna ska styra sig själva. Det sker också 
genom att läraren uttalar en osynlig makt, en slags norm om hur elever ska arbeta och vara i 
klassrummet. Det sker ofta genom att läraren ger beröm eller kritik så att eleven vet vad den 
ska förhålla sig till (Pedagogiska magasinet, Permer & Permer, 4/2006). Idag är det inte lika 
självklart att lärare ska ha auktoritet i klassrummet, utan de måste vinna den. Det är mer en 
horisontell disciplin än vertikal som var fallet i början av 1900-talet (Carlgren, Marton, 2003). 
Denna horisontella disciplin anger ett mer jämlikt förhållande mellan pedagog och elev, att 
det måste finnas en balans mellan aktörerna i klassrummet.  
 
Stensmo menar att ”Disciplin i klassrummet är nödvändigt för att eleverna skall klara sin 
huvuduppgift i skolan- lärandet av läroplanens teman och ämnen. Lärandet kräver 
uppmärksamhet och koncentration, målinriktat arbete med eftertanke. Ett klassrum med 
störningar, avbrott och öppna konflikter är inte en bra arbetsmiljö där eleverna kan arbeta 
koncentrerat. Koncentration och goda arbetsresultat kan bara uppnås under ordnade 
arbetsformer”(Stensmo, 1997:60). Ordning används ofta i samma andetag som disciplin, och 
därför är det fascinerande att där ordet ordning ger en känsla av god struktur kan ordet 
disciplin väcka känslor av olust och en Caligula som står över eleverna.  
 
 
2.5 Disciplin i skolan – lärarens roll som ledare 
 
Idag måste lärare vara mer noggranna med att sätta gränser. Dagens lärare vill inte ha tysta 
och förtyckta elever. Auktoritet handlar om ömsesidig respekt, om man som lärare lyssnar på 
en elev så ska den eleven även lyssna på läraren. Läraren formar regler tillsammans med 
eleverna . De tre första dagarna är viktiga eftersom läraren begrundar hur han eller hon vill ha 
det i klassrummet. Frågan uppstår då kanske hur just de tre första dagarna är viktiga för att 
skapa en slags ordning i klassrummet, men eftersom ordning eller en god lärandemiljö skapar 
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sig självt måste det till något slags handlande av den som ska lära ut. En annan mycket 
betydelsefull aspekt är att föräldrarna till eleverna måste acceptera skolans regler, annars kan 
arbetet inte gå framåt (Pedagogiska Magasinet, Thors, 4/2006). Om föräldrarna har egna 
regler och anser att klassrummets regler är oviktiga, speglar detta naturligtvis av sig både i 
respekten för läraren som person och gentemot de andra eleverna. Det är synnerligen viktigt 
att lärare ser eleven och dess personlighet. Lärare ska vara mycket försiktiga med att döma 
elever. Det finns lärare som fått stora auktoritetsproblem pga. att de inte sett eleven och dess 
personlighet (Pedagogiska Magasinet, Thors, 4/2006). Det där med att se eleven som en 
person ligger i att man som pedagog ser eleven som en resurs, en tillgång i skapandet av sin 
roll i klassrummet och arbetsklimatet.  
 
Vilken är då pedagogens eller lärarens roll i klassrummet? Enligt Christer Stensmo är 
begreppet Classroom management en viktig del av lärarens roll. I boken ”Ledarskap i 
klassrummet” från 1997 skriver Stensmo just om detta. Angelöw & Jonsson menar i 
”Introduktion till socialpsykologi” (1990) att det enligt D. McGregor (”The human side of 
enterprise”, NY, 1960) finns två huvudsakliga ledarstilar. Teori X där [eleverna] tycker om att 
ledas och saknar ambitioner, ledaren organiserar och leder arbetet via kontroll, tvång och 
bestraffningar. I teori Y tycker [eleverna] om att arbeta, de vill göra ett bra jobb och motiveras 
via egenkontroll och sin personliga utveckling. Ledaren organiserar och leder arbetet genom 
uppmuntran, respekt och belöningar (Angelöw & Jonsson, 1990:140f). Angelöw & Jonsson 
(1990) nämner även andra stilar, den auktoritära, den demokratiska och låt-gå stilen. Det 
viktigaste är dock att komma ihåg att olika ledarskap påverkar såväl gruppens arbeten som 
medlemmarnas motivation (Angelöw & Jonsson, 1990:141). Ledarstilarna är alltså en del av 
lärarens roll i klassrummet.  
 
I uppsatsen ”An Investigation into the Influences of Teachers’ Classroom Management 
Beliefs and Practices on Classroom Procedures” från 2003 skriver författaren Germine 
Youssef om att ledarskap i klassrummet (eller Classroom management) ses som varje 
handling, med disciplin och beteendestyrning, som förekommer i klassrummet. Det inkluderar 
utövandet och interaktionen som sker från början till slutet av lektionen (Youssef 2003:5). 
Stensmo (1997) menar att man som lärare måste förebygga eller ta itu med elevbeteenden 
som stör eller avbryter den planerade undervisningen. Åtgärder inbegriper a) disciplin, b) 
fördelning av resurser, c) fördelning av ansvar och d) former för beslutsfattande (Stensmo, 
1997:8). Störningarna i klassrummet kan vara a) synliga, t.ex. prat, utagerande beteenden, 
eller b) osynliga, t.ex. dagdrömmar, tankeflykt. Det förra beror på disciplinproblem och det 
sista på koncentrationssvårigheter (Stensmo, 1997:9). Orsaker till störningar är ofta eleverna, 
familjen, ungdomskultur, samhällskris, resursbrist, skolning (motstånd mot) eller lärarna 
(Stensmo, 1997:10). Analysen av beteendet bör således ske på flera plan: skola, samhälle, 
klassrum och individ. Här ses förutom komplexiteten i lärarens roll även en tydlig koppling 
mellan det som sker i elevens hemmiljö och det som sedan sker i klassrummet, det ena 
påverkar det andra.  
 
Vernon F. Jones och Louise S. Jones skriver i ”Comprehensive classroom management. 
Creating positive learning environments” (1986), om hur lärares beteenden påverkar elevers 
beteenden och inlärning. Dessa beteenden är i korthet: lärares skicklighet i att organisera och 
leda klassrumsaktiviteter, lärares skicklighet i att presentera instruerande material, och lärare 
– elev förhållanden (Jones & Jones, 1986:13). Några allmänna tillvägagångssätt för att 
motivera elever och hjälpa dem att hantera disciplinära problem är 1) ge återkoppling till 
elever angående deras känslor, beteenden och idéer, 2) använda diagnostiska strategier för att 
bättre förstå elever och lärare – elev förhållanden, 3) ändra klassrumsklimatet, 4) tillämpa 
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beteendemodifikationstekniker, 5) använda demokratiska tillvägagångssätt för at lösa 
klassrumsproblem, 6) uttrycka känslor på ett lämpligt sätt, och 7) använda terapeutiska synsätt 
gentemot beteendeproblem (Jones & Jones, 1986:23). Nya färdigheter lärare utvecklar kan 
vara en ökad medvetenhet och en större förståelse för problem och beslut att göra en 
förändring. Det kan också leda till att man undersöker och väljer alternativa tillvägagångssätt, 
genomför nya metoder och utvärderar resultaten (Jones & Jones, 1986:29). Som person, anser 
Jones & Jones vidare, ska en lärare visa omsorg, vara rättvis och respektfull, interagera med 
elever, visa entusiasm och motivation, vara riktad mot undervisning och reflektera över sina 
handlingar. De kompetenser en lärare bör äga och utveckla är många, och det är just i 
skapandet av sig själv och goda lärandemiljöer som frågan om disciplin kommer in.  
 
 
2.5.1 Lärarens disciplinära roll 
 
Enligt Skolverket (lagar & regler, 2007) ska läraren tillsammans med eleverna utveckla och 
diskutera ordningsregler för att skapa samvaro och studiero i klassrummet. Det diskuteras ofta 
vad en lärare har för befogenheter att upprätthålla ordning i en klass. En lärare ska uppmana 
en elev att ändra sitt beteende samt får visa ut en elev från klassrummet under förutsättning att 
den skolan har rutiner på vad som händer med de elever som visats ut från klassrummet. Det 
är tillåtet att hålla kvar en elev en timme efter skoldagens slut, men då under uppsikt. 
Skolverket menar också att denna tid bör fyllas med uppgifter som har med skolarbetet att 
göra. Konsekvensen för om eleverna ändå inte följer skolans ordningsregler är att elevens 
vårdnadshavare ska kontaktas. Det är inte tillåtet att stänga av en elev på grundskolan 
eftersom skolplikt råder. Det är dock tillåtet att flytta en elev från en skola till en annan. Det 
måste dock motiveras att eleven vid en eventuell flytt har bättre möjligheter att nå målen på 
den andra skolan samt att eleven där garanteras en god utbildningsmiljö och att dess 
utbildning inte påverkas negativt (Skolverket, lagar & regler, 2007). Frågan är om lärarens 
disciplinära roll är en befogenhet eller en börda, och eftersom rollerna hela tiden utvecklas 
och gränserna kan kännas flytande, ändras antagligen svaret på den frågan också.  
 
Hur gör då lärare helt praktiskt för att med egna medel skapa en god miljö för sig själv och 
eleverna? Enligt en studie av Lärarförbundet (Konflikthanteringsrapport, 2005) ägnade 14 % 
av de ca 1200 tillfrågade lärarna betydande tid åt att skapa studiero under varje lektion 
samtidigt som 29 % måste ägna betydande tid åt det varje dag. 78 % av lärarna tyckte att det 
måste till bättre redskap för att skapa ordning i klassrummen. Enligt Edin & Drummond 
(2006) gäller det för läraren att förklara för eleverna när de gör dåliga respektive goda val. 
Elever är väldigt olika och kräver olika sätt att bli undervisade på. Läraren måste ha en tydlig 
auktoritet och se till att varje individ utvecklas i en positiv anda. Det finns vissa elever som 
bara accepterar den person som är starkare än den själv. Den typen av elever mår bäst av att 
kontinuerligt bli belönade och så snart de gör något som är bra. Där kan den bästa lösningen 
vara en dator som med jämna mellanrum producerar ett diplom när eleven har åstadkommit 
ett bra resultat på en del i en lärobok (Drummond & Edin, 2006). Det kan låta lite ironiskt och 
även överdrivet, men eftersom alla är olika så måste alla möjliga metoder övervägas och alla 
infallsvinklar undersökas.  
 
Enligt en undersökning från Skolverket så har enkäter som gjorts genom TIMSS (Trends in 
International Mathematics and Science Study), PISA (Programme for International Student 
Assessment) och PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) visat att nästan 
alla lärare känner att de för det mesta möts med respekt från sina elever. Däremot har andelen 
hot ökat under denna period. I en jämförelse med andra länder så visar eleverna i den svenska 
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skolan mer oro på lektionerna än i andra länder (Skolverket dnr 2008:3010 ). Hur hanterar då 
lärare de ökade oron i klassrummet?  
 
2.6 Disciplin i skolan – lärandemiljöer 
 
I Christer Stensmos ”Ledarskap i klassrummet” (1997) beskriver Rita och Ken Dunn 
lärandemiljön och dess olika dimensioner i relation till lärstilar hos elever. De menar att dessa 
dimensioner består av fysisk miljö, emotionella faktorer, sociala faktorer, fysiska faktorer och 
psykologiska faktorer (Stensmo, 1997:185f). De anser att elevers koncentration och förmåga 
att arbeta påverkas av dimensionerna och att olika elever reagerar olika på dessa. Några 
exempel från de olika dimensionerna (lärandemiljön) är hur elever störs av olika saker, som 
att klassrummet är för varmt eller kallt, stolen är för hård, lampan för svag. Störande moment 
i lärandemiljön kan även vara att elever arbetar olika för att de helt enkelt inte fungerar på 
samma sätt. En del behöver mer eller mindre tid på sig, förstår inte instruktionerna och tappar 
koncentrationen. Elever kanske arbetar bäst i grupp eller ensamma, en del är trötta och 
hungriga och åter andra är långsamma eller slarviga (Stensmo, 1997:185f).  Lärandemiljöerna 
(lärandemiljöerna) och lärstilarna är starkt förknippande med varandra, eftersom en god 
lärandemiljö är en förutsättning för att lära, oberoende av vilken stil en elev har.  
 
Skinner (1968) förespråkade en klassrumsmiljö som var fri från aversiv (skapar motvilja) 
bestraffning. Han ansåg att den dominerande miljön i ett klassrum präglades av eleven som 
skulle lära sig fakta och färdigheter genom att undkomma rottingen och riset. Skinner 
förespråkade en miljö som med jämna intervaller skulle belöna arbetet som eleven gjorde. 
Han var emot systemet med rättningar av skrivningar som ibland kunde ta upp emot tjugofyra 
timmar. Skinner menade att människor skulle finnas i ett klassrum men förordade att den 
kontinuerliga belöningen skulle ske med jämna mellanrum med hjälp av mekaniska eller 
elektriska undervisningsmaskiner. Han var emot responsen som skedde i form av en rättning 
av en klump med uppgifter (Skinner, 1968:21-26).  Edgar Dale menade att man som elev 
måste få materialet anpassat till sig, och även anpassa sig till materialet (Dale, 1972:16) och 
ansåg att för att skapa en god lärandemiljö så måste skolan, hemmet och samhället stå i 
inbördes förhållande till varandra och till allt lärande. Alla pedagogiska resurser skulle finnas 
under det lärande samhällets paraply. Envar som ingår i detta lärande samhälle skulle därför 
ha lärt sig att lära och ha utvecklat en smak för lärande (Dale, 1972:18).  
 
Christer Stensmo nämnde tidigare i ”Ledarskap i klassrummet” olika orsaker för störningar i 
klassrummet, där familjen och samhället var två av dessa orsaker (Stensmo, 1997:10). Dale 
håller med om detta och påpekar att hemmiljön och samhällsmiljön är faktorer som spelar 
stora roller i fortsatt lärande. Eleven kommer till skolan med erfarenheter och attityder som 
han/hon lärt av föräldrar, vänner eller media (Dale, 1972:21). John Dewey skrev om 
skolmiljön i ”Demokrati och utbildning” (1997) och menade att den har tre sociala uppgifter 
att uppfylla för eleven. Första uppgiften handlar om att erbjuda en avskalad miljö, andra 
uppgiften att presentera en atmosfär som uppmuntrar handlande och den tredje uppgiften rör 
sig om att individen alltid ska få en chans till att gå utanför sina första referensgrupper eller 
sociala formationer (Dewey, 1997:55-56). Detta att gå utanför sina första referensgrupper, att 
kunna utveckla sitt sätt att tänka, är oerhört viktigt för elevens utveckling eftersom det skapar 
en individ som har förmågan att ifrågasätta och ta till sig ny kunskap. Den bildande miljön, 
eller lärandemiljön, är en miljö som stimulerar utveckling på många plan och uppmuntrar till 
att aktivt interagera med problem, utforska omgivningen och som manar till lärandet av nya 
färdigheter (Dale, 1972:22). Kort sagt en miljö som lär ut inte endast överlevnad, utan 
möjligheten till att leva. Och det livet skulle kombinera yttre och inre lärandemiljöer för att 
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fullända lärandeprocessen, som Thoreau sade: ”… to live deliberately, to front only the 
essential facts of life, and see if I could not learn what it had to teach, and not, when I came to 
die, discover that I had not lived” (Dale, 1972:25).  
 

 

3 Teoretiska utgångspunkter 
 
För att gå vidare med arbetet vill vi presentera de teoretiska utgångspunkter undersökningen 
bygger på. Dessa är disciplin, lärarens roll eller ledarskap i klassrummet och lärandemiljöer. 
Vi har baserat de disciplinära utgångspunkterna på Laurel N. Tanners teori om disciplin i 
klassrummet (Tanner, 1978) och Deweys teori om beteende och disciplin (Dewey, 2004). 
Teorierna om lärarens roll klassrummet baseras på Christer Stensmos teorier om ledarskap i 
klassrummet (1997) och C. M. Charles teorier om Classroom management/”Ordning och reda 
i klassen” (1984). De teoretiska utgångspunkterna för lärandemiljöer bygger på Edgar Dales 
”Building a learning environment (1972).  
 
 
3.1 Disciplin 
 
 
På frågan om disciplin är förenligt med vad som händer i klassrummet skriver Tanner” (1978) 
att för henne var det relaterat till en önskan att överleva, både fysiskt och i arbetet som lärare. 
På den tiden när hon gick utbildningen sopades begreppet disciplin under den pedagogiska 
mattan. Den unga läraren som hade problem antingen sjönk eller simmade, men led i båda 
fallen i tysthet (Tanner, 1978:2). Hon skriver vidare att undersökningar gjorda under ett halvt 
sekel visade att disciplin var den primära källan till oro bland blivande och nya lärare. John 
Dewey talar om lärarens roll i att använda sig av disciplin i skolan. ”Jag tror att disciplinen i 
skolan skall växa fram ur livet i skolan som en helhet och inte komma direkt från läraren. Jag 
tror att lärarens uppgift helt enkelt är att, på grundval av större erfarenhet och mognare 
förstånd, bestämma hur livets egen disciplin skall delges barnet” (Individ, skola och samhälle, 
2004:50). Han menar att skoldisciplinen inte ska vara avskild från omvärlden, eller samhället, 
och att man som skolledare och lärare måste se till syftet med lärandet. Beroende på vilket 
syftet är så ändras disciplinen i klassrummet (Individ, skola och samhälle, s.64f). Och 
förhoppningsvis är då syftet att man som lärare vill att eleverna ska ”ta del i konstruktivt 
arbete, [och] bidra till ett resultat” (Individ, skola och samhälle, 2004:65). 
 
Tanner (1978) skriver i “Classroom discipline for effective teaching and learning” om 12 
principer för disciplin i klassrummet. Första principen gick ut på att målet med utbildning och 
klassrumsdisciplin är ett och samma: att hjälpa barn och ungdomar att bli självstyrande 
människor. Andra principen handlade om att disciplin bör vara dynamisk, hjälpande elever att 
rikta sin energi mot lärandemålen eller undervisningsmålen. Den tredje och fjärde principen 
behandlade disciplinen som oskiljbar från undervisning och att disciplinen bör ändras i takt 
med att eleven utvecklas. Femte principen gick ut på att lämpligt beteende bestäms efter de 
ändamålsenliga behov en viss situation kräver och sjätte principen gick ut på att 
undervisningseffektivitet hos läraren ger denna auktoritet. Sjunde och åttonde principen 
handlade om att disciplin är förmågan att uppmärksamma och utföra en uppgift och att hur än 
klassrummet eller elevkonstellationen ser ut så gäller principerna för effektiv undervisning 
och disciplin. Den nionde principen menade att genom identifiering och effektivt hanterande 
av faktorer som inte går att kontrollera kan lärare för det mesta stjälpa den ekologiska 
balansen i klassrummet till sin fördel. Tionde och elfte principen – vilka även kallas för 
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principen för ändrad riktning och principen för harmoni – handlade om att socialisation kräver 
en ändring av riktning i destruktivt beteende till ett socialt användbart beteende samt att 
tillvägagångssättet i hantering med dåligt uppträdande ska stå i harmoni med utvecklingsmål. 
Den tolfte och sista principen handlade om något som kan ses som självklart, men som inte 
alltid är uppfyllt. Den gick ut på att grundläggande disciplin enbart kan uppnås när 
grundläggande behov, som mat och trygghet, är tillfredsställda (Tanner, 1978:x, översättning 
Marie Grönblad). Abraham Maslows behovstrappa visar att fysiska behov och trygghetsbehov 
ofta kombineras med behov av att höra hemma någonstans, att vilja bli bekräftad och att 
uttrycka sig själv (Tanner, 1978:184). Dessa principer finns ofta med lärare, som en slags 
ryggrad i hur de ”sköter” sina klassrum. Det är däremot mycket enkelt att glömma att aversiv 
belöning i jämförelse med att socialisera en elev på ett sådant sätt som både stämmer överens 
med utvecklingsmålen samt fungerar rent praktiskt, oftast inte når de långsiktiga 
framgångarna.  
 
 
3.2 Lärarens roll eller ledarskap i teorin 
 
Christer Stensmo skriver i ”Ledarskap i klassrummet (1997) om att Classroom management 
går under beteckningen ledarskap i klassrummet och att det handlar om ordning i 
klassrummet, strukturerandet av och ändamålet för ”de samhandlingar som lärare och elever 
företar. Ordningen i klassrummet påverkas av en del saker, bland annat hur läraren tolkar och 
använder sig av kursplaner, förstår och kan analysera händelser i klassrummet och hur läraren 
sedan väljer att handla. Ledarskapet i klassrummet är enligt Stensmo det ledarskap som 
utövas på golvet, eller som det uttrycks ”floor-management” (Stensmo, 1997:7-11).  
 
James H. Stronge nämner i ”Qualities of effective teachers” (2002) att det finns vissa 
nödvändiga förutsättningar för att lyckas som lärare. Bland annat ska man ha en muntlig 
förmåga, ha kunskaper om undervisning och inlärning, ämneskunskaper och 
undervisningserfarenhet (Stronge, 2002:4f). Detta påminner mycket om inledningen i 
Stensmos bok (1997) där det står om lärares kompetenser. Han menar att läraren skall ha tre 
slags kompetenser: ämneskompetens, didaktisk kompetens och ledarkompetens (Stensmo, 
1997:7). Carolyn M. Evertson och Carol S. Weinstein har redigerat tegelstensboken 
”Handbook of classroom management. Research, practice and contemporary issues” (2006). 
De definierar Classroom Management, eller ledarskap i klassen, som “the ability of teachers 
and students to agree upon and carry forward social and academic interactions by creating an 
ethos of effort within a social fabric that is built over time, and ultimately leads to student 
self-discipline” (Evertson & Weinstein, 2006:737, citat från Doyle, 1986; Rogers & Freiberg, 
1994; Freiberg, 1994; Emmer & Stough, 2001). Med det menar Evertson & Weinstein att 
ledarskap i klassrummet är förmågan att komma överens om och använda sociala och 
akademiska interaktioner. Denna förmåga skapas av ständiga ansträngningar, ett arbete som 
bygger upp och motiverar elevers självdisciplin.  
 
Oförmågan att etablera en ordningsam lärandemiljö bidrar till dåligt uppförande och minskar 
möjligheterna till inlärning för elever (Everston & Weinstein, 2006:737). Stensmo (1997) 
skriver om de olika arbetsuppgifter som tillhör ledarskap i klassrummet. Av dessa är kontroll 
och motivation två (Stensmo, 1997:15). Kontrollen i klassrummet gäller den process det 
innebär att tillförsäkra sig om elevernas uppträdande stämmer överens med förväntningar och 
mål (Stensmo, 1997:57f). Motivationen i klassrummet handlar om att läraren hjälper, stödjer 
och ”optimera[r] elevernas möjlighet till lärande” (Stensmo, 1997:103). Ledarskap i 
klassrummet, eller Classroom management, inbegriper en hel del uppgifter för läraren att 
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teoretisera och konkretisera. De olika ledarstilar en lärare kan ha i klassrummet kan variera 
beroende på t.ex. erfarenhet, utbildning och personlighet, samt även vilken grupp läraren 
undervisar. Stensmo (1997) skriver om två ledarstilar vilka är antingen uppgiftsorienterade 
eller elevorienterade och menar att en ledarstil som går ut på att fokusera på eleven i stället för 
uppgiften kan – i fråga om kontroll – betyda att eleven är den som ska utöva självkontroll, 
eleven förväntas ta eget ansvar för att det egna beteendet är tjänligt (Stensmo, 1997:209).  
 
 
3.3 Lärandemiljöer i teorin 
 
Lärandemiljöer kan med andra ord förklaras som klassrumsmiljö, undervisningsmiljö eller 
lärmiljö. En lärande miljö är dock en miljö där många variabler samverkar och tillsammans 
skapar miljöer för lärande. De fem dimensioner av lärandemiljö som beskrivs i Christer 
Stensmos ”Ledarskap i klassrummet” (1997), fysisk miljö, emotionella faktorer, sociala 
faktorer, fysiska faktorer och psykologiska faktorer (Stensmo, 1997: 185f), påminner mycket 
om lärandemiljön som beskrivs i Skolverkets rapport från 2006, ”Lusten och möjligheten - 
om lärarens betydelse, arbetssituation och förutsättningar”. Där menar författarna att 
begreppet lärandemiljö omfattar både klassrumsmiljön, lärarens förhållningssätt och relation 
till elever (2006:13). Rapporten understryker vikten av att lärare har en ”ämnesdidaktisk 
kompetens som tar sin utgångspunkt i varje elevs behov, förutsättningar och tänkande för att 
skapa en lärandemiljö som utvecklar alla elevers kunskaper i enlighet med … kursplanens mål 
att sträva mot” (2006:41). Något som också betonas i rapporten är lärarens lust att undervisa, 
vilket påverkar eleverna positivt och därmed även lärandemiljön (2006:42).  

I samtalet om att skapa en god lärandemiljö citerades William Faulkner i Edgar Dales 
”Building a learning environment” (1972). Faulkner yttrade dessa ord när han mottog Nobels 
litteraturpris år 1949: ” I decline to accept the end of man. I believe that man will not merely 
endure: he will prevail…” (Dale, 1972:13). Dale menar att vi skapar vår framtid med 
nödvändiga förändringar genom att verka tillsammans, och att en rigorös disciplin krävs i 
detta arbete (Dale, 1972:14). Dale, med sin vana trogen att citera berömdheter, avser genom 
Winston Churchills ord ”We shape our dwellings, and afterwards our dwellings shape us” 
(Dale, 1972:16) att uppmana till en förändring av vår miljö, vår lärandemiljö. Byrnes, 
Cornesky & Byrnes skriver i ”The quality teacher: Implementing total quality management in 
the classroom” (1994) om klassrumsmiljön och vilken roll läraren spelar. De menar att den 
fortlöpande stödjande miljön inte kan nås genom att man som lärare bara pratar om det. En 
stödjande miljö kan endast nås genom beslutsamma ansträngningar av läraren att involvera 
varje elev i processen. Lärare måste ”walk their talk every day” (Byrnes, Cornesky & Byrnes, 
1994:66), alltså göra något åt det rent praktiskt. Man bör aldrig förlöjliga en elev, utan 
uppmuntra. En mjuk, stöttande miljö grundad på en orubblig tro att vem som helst kan lära sig 
att åstadkomma ett kvalitativt arbete (Byrnes, Cornesky & Byrnes, 1994:66). Som exempel tar 
de upp en kvinnlig lärare vilken tillsammans med sin klass skriver ett högtidligt klasslöfte. 
Löftet grundar sig på individ, beteende, miljö och motivation och lyder således: 

Jag ska lyssna 

Jag ska följa instruktioner 

Jag ska vara ärlig 

Jag ska respektera andra 
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Jag ska vara varsam med all egendom 

Jag kan lära mig! Jag ska lära mig! (Byrnes, Cornesky & Byrnes, 1994: 73, svensk 
översättning Marie Grönblad). Som lärare måste man förstå klassrummets mission eller syfte. 
Och borde inte den förståelsen leda till att arbeta för att alla elever ska bli problemlösare och 
livslånga lärare? (Byrnes, Cornesky & Byrnes, 1994:75).  

 

4 Syfte  

 
Syftet med detta arbete är att genom intervjuer och observationer ta reda på sex lärares 
uppfattningar om disciplin, lärandemiljöer och deras roller samt beteenden i klassrummet. 
 
Vi utgår från följande frågeställning: 
 
Spelar disciplin någon roll i skapandet av en god lärandemiljö? 
 
 

5 Metod 
 
 
5.1 Vetenskaplig ansats 
 
Vi närmar oss resultatet av intervjuerna och observationerna utifrån en fenomenologisk 
ansats, dvs. vi undersöker sex lärares uppfattningar om disciplin, skapandet av goda 
lärandemiljöer och lärarens roll i klassrummet. Fenomenologin är ” beskrivningar av 
fenomen, där fenomen är vad som helst som framträder eller visar sig för någon” 
(Alexandersson, 1994:51). Syftet är att försöka presentera uppfattningar eller förnimmelser av 
ett fenomen utan att låta våra förkunskaper tolka dessa uppfattningar (Husserl, 2004). Vi har 
gjort en grov schematisk bild eller matris över lärarnas uppfattningar om disciplin, 
lärandemiljöer och lärarnas roll i klassrummet, samt även elevens roll som vi kommer att 
använda oss av i diskussionen och analysen (Se bilaga 4). 
 
 
5.2 Urval 
 
Urvalsgruppen var lärare för elever i grundskolan och elever i årskurs sju. Undersökningen 
utfördes på två kommunala skolor i förorter till en tätort i södra Norrland, den första på en 6-9 
skola, den skolan har vi valt att kalla skola A och den andra på en F-9 skola, den skolan kallar 
vi skola B. Vi valde att koncentrera oss på dessa skolor eftersom vi var bekanta med lärarna 
samt att det är dessa åldersgrupper som vi är mest intresserade av. Erfarenheter vi haft under 
våra verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) har sagt oss att detta kan vara en krävande 
åldersgrupp ifråga om disciplin.  
I skolorna observerade vi tre olika klasser. På en skola gjorde vi tre observationer med två 
olika klassgrupperingar med olika lärare. På den andra skolan gjorde vi tre observationer med 
samma klass med olika lärare. På den första skolan var det en klassgruppering på 18 elever 
samt en hel klass på 23 elever. På den andra skolan var det en klass på 24 elever. Alla dessa 
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observationer utfördes med elever i årskurs sju. För att ta reda på lärarnas inställning och 
tankar om undervisning intervjuade vi dem före och efter observationerna. Dessa lärare var 
mellan 30+ och 50+ år gamla. De hade varit verksamma inom läraryrket i mellan sju till 
tjugofem år. Det var fyra kvinnliga samt två manliga lärare. Utbildningarna bland lärarna 
varierade från en gymnasieadjunkt till en 1-7 lärare. Observationerna och intervjuerna ägde 
rum mellan vecka 7 och 14, 2009. Vilka ämneslärare som intervjuades framgår av tabell 1. 
 
 
Tabell 1. Visar vilka lärare som undervisade vad i vilken klass under observationstillfällena samt bakgrundsinformation om lärarna. 
 

Informant Ålder Erfarenhet  
 

Kön Utbildning Skola Ämne 

Lärare 1 30+ 7år+ Kvinna 4-9 A Svenska 

Lärare 2 
 

30+ 13 år Man Gymnasielärare A Geografi 

Lärare 3 
 

50+ 25+ Kvinna Gymnasieadjunkt A Svenska 

 
Lärare 4 

30+ 10 år Kvinna Gymnasielärare B 
 

Geografi 
 

 
Lärare 5 

30+ 9 Man 4-9 B 
 

Matematik 

Lärare 6 
 

45 14 Kvinna 1-7 B Bild 

 
 
5.3 Kvalitativ metod 
 
Metoden vi valt är kvalitativ. Kvalitativ forskning, enligt Alan Bryman (2002) ”bygger på en 
forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord än på kvantifiering vid insamling och 
analys av data” (Bryman, 2002:249).  Kvalitativ forskning uppvisar: 
 

• ”En induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik – teorin genereras på 
grundval av de praktiska forskningsresultaten.  

• En kunskapsteoretisk ståndpunkt som brukar beskrivas som tolkningsriktad eller 
interpretativ, vilket betyder att tyngden ligger på en förståelse av den sociala 
verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. 

• En ontologisk ståndpunkt som beskrivs som konstruktionistisk, vilket innebär att 
sociala egenskaper är resultatet av ett samspel mellan individer och inte av företeelser 
som finns ”där ute” och som är åtskilda från dem som är inbegripna i konstruktionen 
av dem” (Bryman, 2002:249f).  

 
5.4 Etik, reliabilitet och validitet 
 
De personer, eller informanter vi intervjuat har fått information om syftet med deras del i 
studierna. De har även erbjudits och tagit emot en kopia av de aktuella forskningsetiska 
principerna som Vetenskapsrådet (2002) tillhandahåller. Vi har tillsammans med 
informanterna gått igenom principerna samt rekommendationerna och varit noggranna med 
att påpeka deras fullkomligt konfidentiella medverkande, i fråga om personnamn, skolans 
namn samt andra identifierbara karakteristika. Våra fältstudier och litterära studier har 
genomförts med syftet att finna svar på vissa frågor inom disciplin, ledarskap i klassrummet 
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och lärandemiljöer. Då fältstudierna gjordes på skolor med vilka vi redan var bekanta sedan 
vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU), tillika med två av lärarna och de flesta eleverna, 
inser vi att reliabiliteten eller möjligen tillförlitligheten kan ifrågasättas, eftersom våra 
attityder och eventuellt fördomar kan ha påverkat vårt sätt att observera och uppfatta svar i 
intervjuerna. Däremot anser vi att det schema vi använde vid observationerna, med fastställda 
kategorier, hjälper till att höja reliabiliteten om någon annan skulle utföra samma 
undersökning. Vad gäller validiteten menar vi att vår undersökning är högst relevant och 
giltig för vårt syfte och för lärare speciellt i grundskolans senare år.  
 
 
5.5 Observationer 
 
Vi valde att göra en strukturerad observation, något som beskrivs vara en metod som ”rör 
systematiska iakttagelser av individers beteenden på grundval av ett kategorischema” 
(Bryman, 2002:173). Enligt Merriam (1993) utgör observationer ett ”vetenskapligt verktyg 
när den (1) uppfyller ett uttalat forskningssyfte, (2) är planerad, (3) registreras systematiskt 
och (4) är underkastad kontroll beträffande validitet och reliabilitet” (Merriam, 1993:101). Vi 
försökte öva oss i att undvika ett överdrivet subjektivt tolkande av observationen, för att inte 
vara alltför amatörmässiga, genom att träna på att observera och kontrollera vad vi lagt märke 
till och eventuellt missat, samt hur vi vinklat innehållet. Detta skede var viktigt för att försöka 
utesluta felaktigheter och skapa en förståelse för vad det var vi ville observera. Merriam 
(1993) pekar på olika faktorer som spelar in i en observation, som miljön och kontexten, 
deltagarna och deras roller, vad det är som händer, när och hur det händer och slutligen de 
faktorer som kan vara svårfångade, men som påverkar. Dessa faktorer kan vara kroppsspråk, 
utpräglat beteende eller klädsel, vad som pågår under ytan, en metakommunikation mellan 
elever (Merriam, 1993:104). Utifrån dessa faktorer skapade vi en checklista som sedan 
utgjorde underlaget till olika kategorier i ett observationsschema. Vi skrev en kort lista med 
regler vilka vi skulle hålla oss till under observationerna (Se Bilaga 5). Dessa regler 
innefattade sådant som hur vi skulle bete oss i klassrummet, hur vi skulle anteckna och vilken 
roll vi hade. Merriam (1993) nämner fyra olika förhållningssätt man kan ha i en observation: 
Fullständig deltagare, Deltagare – observatör, Observatör – deltagare och Fullständig 
observatör. Vi valde att vara observatör – deltagare, eller deltagande observatör, eftersom vårt 
syfte till en del skulle vara känt för åtminstone läraren och i viss mån klassen, vi skulle delta i 
gruppen genom denna vetskap men vårt första och största mål var insamling av information, 
inte deltagande (Merriam, 1993:106-107). Alan Bryman (2002) skriver om 
etnografi/deltagande observationer och menar att genom sådana ska observatören bli mer 
förtrolig med den sociala miljön han eller hon ska observera i för att få en så klar bild som 
möjligt av den (Bryman, 2002:251).  
 
Observationsschemat innehöll kategorierna ”elevbeteende”, ”lärarbeteende”, ”miljö”, ”tid, 
grupp, årskurs” m.fl. (Se Bilaga 5). Kategorierna fick sedan fungera som en grund till tankar 
kring skillnader mellan beteenden i klassrummet, påverkansfaktorer för skapandet av en 
lärandemiljö samt vidare funderingar kring vad som skulle finnas med i intervjuerna. Vi 
observerade tillsammans sex olika lektioner, med sex olika lärare och i stort samma klasser. 
Det var enbart en observation som gjordes i en blandklass (7ab). Lektionerna varade mellan 
30-80 minuter och ämnena var svenska, matematik, geografi och bild. Lärarna hade i förväg 
informerats om observationerna och givit sitt samtycke till att vi utförde dessa i deras klasser. 
Eleverna visste däremot inte på förhand att vi skulle närvara men läraren bekräftade helt kort 
vårt deltagande med att inledningsvis säga att vi skulle titta på hur undervisningen i 
klassrummet gick till. Under observationerna satt vi tysta i ett avskilt hörn i klassrummet där 
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varken lärare eller elever kunde störas av vår närvaro. Enligt de forskningsetiska principer 
som finns skrev vi inte något i våra observationer som på något sätt skulle kunna identifiera 
elever eller lärare (Vetenskapsrådet, 2002). Tabell 1 nedan visar vilken lärare och klass som 
observerades. 
 
 
5.6 Intervjuer 
 
Kvalitativa intervjuer, enligt Jan Trost (2005), kännetecknas av att intervjuaren t.ex. ”ställer 
raka frågor och på dessa enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar” (Trost, 
2005:7). Trost menar att intervjuaren måste arbeta hårt och kanske ha en stor portion tur för 
att sedan kunna bearbeta det rika materialet och således forma ett värdefullt innehåll. Vi 
inledde med att göra en intervjuguide med frågeområden, klädsel och uppförande, tips, 
insikter och miljö (Se 4). Därefter bearbetade vi frågeområdena utifrån syftet med 
undersökningen och gjorde en mall (Se Bilaga 2). Intervjuerna var semistrukturerade, med det 
menas att man utgår från i förväg fastställda frågeställningar där frågeordningen kan variera 
och där det finns utrymme för följdfrågor (Bryman, 2002:127). Vi använde oss av kvalitativa 
intervjuer eftersom de skulle ge en klarare bild av den deltagande observationen där all 
information inte alltid blir synlig på samma sätt. En anledning är också att frågställningen blir 
mer lättsam och spontan vilket kan ge följdfrågor som är viktiga för undersökningen 
(Bryman, 2002:300, 319). Vi utgick från en mall när intervjuerna utfördes (se Bilaga 2).  
Frågorna var:  
1. Hur ser en god lärandemiljö ut för dig i ditt klassrum?/beskriv en god lärandesituation för 
dig (i ett klassrum).  
 
2. Vilka redskap använder du dig av för att skapa en god lärandemiljö? 
3. Är disciplin något som spelar roll i en god lärandemiljö, i så fall, hur? 
4. Vilka disciplinära åtgärder använder du dig av i klassrummet? 
5. Hur ser du på eleven i en lärandesituation? (elevens roll) 
6. Hur ser du på dig som lärare i en lärandesituation? (din roll)?  
7. Anser du att exempelvis betyg har någon betydelse? (påverkar det lärandesituationen) 
8. Vad anser du om ledargestalter i en klass, är det viktigt att identifiera en ledare i en klass 
och varför? (syfte med det) 
 
Vi intervjuade sex lärare före eller efter att vi observerat deras lektioner. Intervjutillfällena 
bestämde vi tillsammans lärarna som skulle intervjuas, vilka vi härefter kallar Lärare#. 
Intervjuerna gjordes med penna och block. Vi inledde intervjuerna med att berätta helt kort 
om syftet med intervjun, hur lång tid det eventuellt skulle ta och gav sedan varje informant en 
kopia av de forskningsetiska principerna (Se Bilaga 1). Därpå gick vi igenom varje princip 
och rekommendation med informanterna. Vi valde att inte spela in informanterna eftersom det 
kan upplevas som en låsning för dem som blir intervjuade och eftersom de ”kan hämmas av 
inspelningsutrustningen” (Bryman, 2002:310).  
 
En intervju genomfördes i ett lärarrum där annan personal fanns i närheten. Den andra var en 
telefonintervju som skedde under kvällstid där den intervjuade befann sig i ett enskilt rum. En 
intervju utfördes i skolans bibliotek, vilket var låst för elever, och en annan utfördes på 
skolans expedition under lunchtid, vilket är den lugnaste tiden och platsen den tiden. En 
annan intervju utfördes i klassrummet ca tjugo minuter före lektionen. Den sista intervjun 
utfördes i lärarrummet utan andra närvarande. Vi fann att de miljöer där intervjuaren och 
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informanten kunde vara helt ensamma fungerade bäst i fråga om hur avslappnad, 
koncentrerad och utförlig informanten kunde vara i sina svar.  
 
5.7 Materialbearbetning 
 
Vi var noga med att skriva rent våra intervjuer och observationer direkt efter att de ägt rum. 
Efter renskrivningen jämförde vi resultaten med varandra för att kunna påvisa vilka mönster 
som fanns.  Vi arbetade omsorgsfullt och systematiskt genom materialet för att få en djupare 
förståelse för innehållet. Empirin har vi anskaffat på ett etnografiskt vis, vilket betyder att vi 
studerat de olika klassmiljöerna under en lite längre period. I observationerna går det inte 
alltid att få fram ett klart mönster i det som undersöks utan vi använde oss även av intervjuer 
för att klargöra vad det var vi ville uppnå. En etnografisk studie börjar med att flera 
frågeställningar skrivs som sedan sammanförs till det slutgiltiga undersökningsproblemet 
(Bryman 2001 s 277). Intervjuerna skrevs under själva intervjun ned på ett papper för att 
sedan formuleras i ett dokument. Vid enkel transkribering över till skriftspråk använde vi oss 
av enkla markörer som visar när ett eller flera ord är emfatiska, t.ex. VERSALER visar på ord 
som har understrukits eller markerats av informanten. Om informanterna betonar ett stycke 
står det inom ”citationstecken”.  
 
 

6 Resultat  
 
 

 6.1 Introduktion till teman 
 
I kommande avsnitt förevisas och utforskas de två teman vi har funnit och som utgör 
undersökningens resultat. Dessa är beteende och uppfattningar. Det första temat handlar om 
lärarens och elevernas beteende i klassrummet. Det andra temat behandlar skapandet av en 
god lärandemiljö, disciplin samt lärarens och elevens roll. Inom de båda temana presenteras 
sex olika situationer i den ordning observationerna och intervjuerna skedde. De olika 
situationernas namn är hämtade från observationerna i klassrummen och intervjuerna med 
lärarna (Se bilaga 4 för en schematisk bild över alla lärares svar).  
 
 

 6. 2 Den splittrade situationen: ”Ibland låter jag  dem prata rakt ut” 
 

 6.2.1 Vad är det som händer?  
 
Några springer in, de flesta är redan vid datasalen. De andra kommer in, oordning. Några svär 
när de pratar, de lyssnar och är ivriga att gå. I datasalen är de högljudda, det tar tid att logga 
in. De pratar med varandra, några pojkar vänder snurrstolarna mot varandra. Ljudnivån är 
hög. Några pojkar puffar på varandra, skämtar, lyssnar på lite musik på datorn, sneglar på mig 
(observatören). Många tjejer har parfym och doftar av hårprodukter (starkt), det luktar väldigt 
sött. En kille som sitter tyst har väldiga problem att överhuvudtaget logga in, att få datorn att 
fungera, det blinkar på bildskärmen, han sitter och trycker på tangentbordet, stirrar på 
skärmen, vickar stolen bakåt. Han ber inte om hjälp, sneglar ibland bakåt, men sitter mest och 
stirrar och vickar stolen. När läraren sett honom och kommit fram till honom sitter han kvar 
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vid samma dator och trycker på tangenterna. Några sjunger. Det är en hög ljudnivå överlag. 
Eleven med problem fortsätter ha problem under hela lektionen. Läraren agerar ganska sent in 
på lektionen, eleven verkar inte så intresserad. Eleverna känns mer splittrade här. Pojken med 
problem har inte skrivit ut något, heller inte bestämt sig för en person. Läraren manar till att 
bestämma sig nu och pratar med honom. Han sitter och stirrar på tangentbordet, lyfter det, gör 
inget. Läraren pratar med honom igen, ger honom tips, han gör inget.  
 
Läraren samlar eleverna i deras vanliga klassrum, tar frånvaro, förklarar min närvaro, inser att 
de flesta är vid datasalen och går ut i korridoren, när de andra kommit in påminner läraren om 
uppgiften till i dag och förklarar tyst. I datasalen går läraren runt och förklarar tyst, hjälper. 
Läraren ser att den tysta pojken har problem med att logga in, det tar tid. Går runt och hjälper 
eleverna hitta information och ser till att de kan skriva ut information. Stävjar inte ljudnivån, 
säger till om ljuden som kommer från datorerna (musik), manar till att inte göra annat om de 
hittat information utan att arbeta med det de hittat, många lyssnar inte. När en elev högljutt 
frågar om redovisningen går läraren fram och viskar, det verkar hjälpa. Går runt och 
instruerar, ger tips för bearbetning.  
 
Skrivaren finns inte ansluten till några datorer, läraren får inte tag i dataläraren, det blir lite 
kaos som ökar på ljudnivån och oron. När eleverna hittat information sätter de sig vid borden i 
mitten, några pojkar sätter sig vid katedern, de är högljudda, läraren kommer fram och visar 
en av pojkarna till ett databord, flyttar på tangentbordet så han får plats med sina papper. De 
invänder inte. Eleverna uppvaktar skrivaren. När några har hittat information blir de oroliga, 
går omkring, går in på Youtube. En högljudd avslutning, eleverna verkar oroliga. Läraren ger 
i slutet av lektionen instruktioner för nästa lektion (dagen efter) och betonar vikten av att ta 
med sitt material för att bearbeta det.  

 

 6.2.2 Svar från intervjuer 
  
 
6.2.2.1 Skapandet av en god lärandemiljö 
 
Respekt! Det ska vara en respekt mellan lärare och elev och elev och lärare. En tvåvägsrespekt. Jag vill att det 
ska vara en lugn miljö, men ibland kan det vara träligt att måsta vänta på att eleverna räcker upp handen, så jag 
varierar. Ibland låter jag dem prata rakt ut för att få någon aktivitet från dem, annars är det tråkigt. Att ha en liten 
klass kan vara tråkigt, måste ha drivande elever, andra hakar på. För att de ska bli en god lärandemiljö gäller det 
för mig att skapa ett ”Jag vågar svara-klimat”. Jag komplimenterar när jag rättar, menar att det är BRA att de 
vågar svara. Jag kan bli trött på elever som sitter tysta. Det ska vara en dialog i klassrummet. Det är bara jag som 
kan skapa det, det är inte lätt att få dem att öppna sig. VÅGA! Det måste finnas hos mig detta med att skapa en 
trygg miljö, jag måste se eleverna, se varenda en, det är svårt. Aktivera, engagera. Jag går runt och bekräftar vad 
de gjort. Vissa når man aldrig riktigt. Det måste finnas en ömsesidig respekt. Jag vill ha ett visst avstånd 
(distans), jag är lärare under lektionen, pratar mer personligt före och efter lektionen. Pratar med niorna, speciellt 
tjejerna. Måste ha mer distans med sjuorna, skilja på undervisning/lektion och det som är före och efter. Vi lär 
oss av felen. Vi rättar tillsammans. Tar upp fel tillsammans, avdramatiserar.  
 
6.2.2.2 Disciplin 
 
Måste ha lugn och ro för att jobba. Har bättre kontroll i mitt eget klassrum. Ibland måste de vara högt i tak, som 
vid grupparbeten, jag ger ansvar för att se vad de gör med det. Jag har inte en stark röst, måste ibland ta i från 
magen, ibland väntar jag ut eleverna. Med jämna mellanrum får jag påminna speciellt sjuorna om ljudnivån, gå 
fram till dem som pratar, skilja dem åt, placera ut i klassrummet. Det känns som att straffa dem. Eleverna känner 
så. Jag försöker hålla rätt ton och förklara. ”Ibland ska vi inte vara så förbaskat pedagogiska”, ibland måste man 
ryta i direkt! Belöningar är komplimanger, det är väldigt viktigt.  
6.2.2.3 Lärarens och elevens roll 
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Min roll är att skapa ett tryggt inlärningsklimat. Jag ska hålla eleverna vakna, de ska kännas sig trygga för att jag 
ser dem. Eleven roll är att vara modig och aktiv, föra fram lektionen, våga! 

   

 6.2.3 ”Ibland låter jag dem prata rakt ut” – samma nfattning  
 
Beteendet hos lärare 1 kunde sägas vara tyst och mjukt, läraren stävjade inte ljudnivån, utan 
lät eleverna prata och kommentera arbetet. Lärandemiljön var öppen, tillåtande och relativt 
stökig, eftersom ljudnivån genomgående var hög, både från eleverna och även datorerna. 
Denna lärare menade att det ska finnas respekt mellan lärare och elev och vice versa. Hon 
ville ha lugn i klassrummet, men inte ett lugn där eleverna inte vågar räcka upp handen. 
Läraren menade att drivande elever var positivt för andra elever, att de följde med. Hon 
påpekade att dialogen är viktig, att det inte spelar någon roll om svaren på frågorna blir fel, de 
lär sig alla av felen och rättar tillsammans för att avdramatisera. Hon ger eleverna ansvar för 
att se vad de gör, hur de använder ansvaret. När det gäller disciplinära åtgärder så måste hon 
ibland höja rösten, ta ifrån magen. Hon försöker alltid att förklara varför hon gör vissa 
åtgärder, och menar att man ibland måste sätta pedagogiken åt sidan och ta situationen som 
den kommer och reagera därefter.  
Lärare 1 hade en metod där hon tilltalade eleverna med låg röst. Lärare 1 var av åsikten att 
eleverna inte reagerade på höga röster eftersom de var så pass vana vid det. Lärandemiljön var 
mer rastlös hos denna lärare. Eleverna pratade högt ibland, gick runt i klassrummet. Läraren 
menade att elevens roll i klassrummet är att våga, föra fram lektionen och vara modig och att 
hennes roll var att göra klimatet eller miljön trygg för eleverna, att hålla dem vakna och 
trygga.  
 
 
 

 6.3 Den inkonsekventa situationen: ”Det finns allt id elever som inte 
 lyssnar” 

 

 6.3.1 Vad är det som händer? 
 
Inledningsvis är eleverna pratiga, men det är ett ganska lugnt sorl. De arbetar bra med den 
första uppgiften. En pojke ropar till en annan och frågar om svar på en fråga. De är ganska 
pratiga under själva temagenomgången. Två pojkar längst bak till vänster pratar när läraren 
går igenom sidor i kartboken. Flera elever förstår inte förklaringen läraren ger, många är trötta 
och gäspar. Många är distraherade, lyssnar inte, är ofokuserade. Några skriker kommentarer 
från frågor och svar till varandra när de arbetar med ett arbetsblad. De är väldigt pratiga under 
arbetet. Några pojkar, och även flickor, har ett väldigt fult språk, de svär och använder 
tillmälen som kan anses vara både respektlösa och förolämpande. De två pojkarna längst ner 
till vänster gör ingenting, de sitter och leker och trummar med fingrarna på borden. Några 
pojkar i mitten kastar sudd på varandra. En av pojkarna som sitter längst ner till vänster har ett 
mycket fult språk. Det är många gånger en mycket hög ljudnivå.  
 
Inledningsvis är läraren lugn, bestämd, delar ut första uppgiften, går runt och tittar, hjälper, 
skriver upp rätt svarsalternativ på tavlan. Har en bra, rätt hög röst, höjer rösten när elever 
pratar, det fungerar. Pratar mycket högre när läraren vill ha uppmärksamhet. Går igenom 
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temat sittande, sitter ner bakom katedern när de går igenom kartboken, står upp när läraren 
visar bilder på den stora kartan som dras ned bakom katedern. Bryter inte ned den svåraste 
nya informationen, pratar med eleverna på ett vuxet sätt när de frågar något, får inte med sig 
alla elever i sin förklaring. Går runt och hjälper när de arbetar individuellt/i par (säger inte hur 
de ska arbeta, delar bara ut arbetsbladet som har två sidor med olika frågor), ignorerar/hör inte 
ljudnivån som blir allt högre eller det fula språket eller fula kommentarer. Går fram till 
pojkarna som sitter i mitten, hjälper dem, säger inte till den ena pojken som är ganska 
störande, speciellt via pojken som sitter direkt bakom honom och några tjejer till höger. Säger 
så till honom att han ska sätta sig, är mycket bestämd, det fungerar. Inleder efter rasten med 
att vara bestämd, är konsekvent med handuppräckning, de får inte svara om de inte räcker upp 
handen, bra resultat, till slut är det nästan hela klassen som räcker upp handen vid en fråga. 
Skäller på en pojke som pratar ganska mycket, går fram och säger till honom att flytta. 
Läraren går inte igenom alla frågor, eleverna får fortsätta med nästa sida, det skapar 
förvirring. Pojken längst ner till vänster har, igen, ett mycket fult språk, läraren hör 
inget/ignorerar det.  
 
Precis i början kommer en pojke fram till mig (känner till mig sedan tidigare från min praktik) 
och sätter sig bredvid mig. Jag säger till honom att det nog är bättre att han sitter lite längre 
fram, eftersom jag ska observera klassen. Han går och sätter sig i mitten, bredvid en ny pojke. 
Eleverna sätter sig på sina platser, det är väldigt tydligt att de sätter sig bredvid den de har 
valt, inte läraren. En pojke som sitter i vänsterraden drar upp persiennerna på fönstret närmast 
honom och öppnar det lite. Läraren tar direkt frånvaron/närvaron. Läraren introducerar mig 
kort, jag säger några ord om att jag bara är där för att titta. Några av eleverna hejar på mig, 
bland annat en pojke som sitter längst ner till vänster. Eleverna verkar acceptera mig utan att 
tänka på att jag är där, men jag är inte säker, eftersom min närvaro kan påverka deras 
beteende även om jag inte gör något annat än att jag sitter och skriver och tittar runt. Det 
kommer väldigt höga och störande ljud utifrån korridoren och från klassrummet bredvid. 
Pojken som satte sig bredvid mig först pratar mycket, öppet. Den pojken småbråkar (inte 
elakt) med pojken som sitter direkt bakom honom, de verkar inte kunna låta bli varandra, 
säger förolämpande saker till varandra. De stjäl varandras pennor, pojken framför pushar bak 
den andra pojken i hans bänk, läraren märker ingen. Pojken som pratar mycket går runt till 
andra, speciellt till flickorna som sitter till höger om honom, det gör även pojken bakom.  
När de går ut på rast är de väldigt högljudda, en pojke stannar kvar och gör klart en uppgift 
innan han går ut i korridoren. De arbetar ett tag efter rasten, en pojke som sitter bredvid en 
flicka till vänster, vid fönstren, får flytta till en ensam bänk långt upp till vänster, han har 
suttit och pratat högt, han flyttar utan att klaga. När de slutar lektionen rusar de nästan ut, 
slänger nästan upp kartböckerna och textböckerna på bokhyllan närmast dörren, ställer inte in 
sina stolar. Läraren ställer in stolarna. 
 
 

 6.3.2 Svar från intervju 
 

6.3.2.1 Skapandet av en god lärandemiljö 
 
Det optimala är sugna elever, att de vill lära sig, att det är lugnt och tyst i klassrummet, men inte tråkigt. Det ska 
vara en bra relation mellan lärare och elever. Det är bättre med förmiddagslektioner än eftermiddagslektioner. En 
del elever åter till exempel inte lunch och är trötta. Det som fungerar för en klass behöver inte fungera i andra, 
det är olika för olika klasser. I en del klasser måste man vara hårdare, i andra klasser kan man skämta, de vet 
gränserna. Man måste ta hänsyn till t.ex. dyslektiker och andra med svårigheter.  
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6.3.2.2 Disciplin 
 
Ja, i vissa klasser behövs det. Man kan få respekt utan att behöva vara hård, men det finns alltid elever som inte 
lyssnar. Vi har ordningsregler på skolan, t.ex. att eleverna ska ta av sig mössan. Nej, inte som straff, fast eleverna 
ser det ändå som ett straff, som när man flyttar på dem i klassrummet eller de får kvarsittning. Vi kallar det inte 
för kvarsittning, utan försöker benämna det mer positivt, som en möjlighet att komma ikapp, att komplettera.  
 

6.3.2.3 Lärarens och elevens roll 
 
Jag måste väcka intresse, ge förståelse för ämnet, ge nya intressanta fakta, en allmänbildning, få dem att fundera 
lite. [eleverna ska vara] Intresserade, de ska ställa frågor, våga fråga, uttrycka vilja om hur de vill arbeta. 
 
 

 6.3.3 ”Det finns alltid elever som inte lyssnar” –  sammanfattning  
 
I observationen hos Lärare 2 var lärarbeteendet lugnt, bestämt men relativt inkonsekvent i 
fråga om disciplinära åtgärder i klassrummet. Ett exempel var när några pojkar längst ner i 
klassrummet inte arbetade utan enbart satt och lekte med varandra, eller när några pojkar i 
mitten av klassrummet retades med varandra. I dessa situationer sade lärare 2 inte till dem, 
utan reagerade sent in i lektionen med att flytta på en annan pojke som hade pratat med sin 
bänkkamrat. Det var en ganska rastlös lärandemiljö. Eleverna kunde svära, prata högt och gå 
runt i klassrummet. Läraren menade att han ville ha sugna elever, att de ville lära. Det fick 
gärna vara lugnt och tyst i klassrummet men det skulle inte vara tråkigt. En bra relation 
mellan lärare och elever betonades. Elevernas roll i skapandet av en god lärandemiljö var att 
våga ställa frågor, berätta hur de ville göra något, de skulle vara intresserade. Läraren såg sig 
själv som den som väckte intresset hos eleverna, gav förståelse och nya tänkvärda fakta. 
Lärare 2 påpekade att för att skapa en god lärandemiljö måste man inse att alla klasser var 
olika och därför behövdes kanske olika metoder, olika sätt att vara. Han kopplade ihop 
disciplin och respekt och menade att man kan få respekt utan att vara hård, men att det alltid 
finns elever som inte lyssnar. Läraren använde sig inte av disciplinära åtgärder som straff, 
även om eleverna såg det som ett sådant. Vid t.ex. kvarsittning försökte läraren nämna det 
som något positivt, en chans till att göra klart sådant man inte hunnit med.  

 
 
 

 6.4 Den tydliga situationen: ”Alla ska veta ramarn a” 
 
 

 6.4.1 Vad är det som händer? 
 
Eleverna är oroliga först, några elever är sena (de två pojkar som satt längst bak på förra 
lektionen och i förra klassrummet). Dessa två sätter sig nu längst fram, där ett cirkelbord (det 
andra är hopskjutet och står vid dörren) har delats i två halvmånar och står bakom varandra. 
Pojken med det fula språket i förra observationen sitter nu ganska nära mig där jag sitter i 
högra hörnet längst upp, till höger om läraren. Den pojken är otroligt störande, han sitter och 
ritar cirklar med sin nyvässade penna på sin blå mapp (som är oöppnad), ljudet är som naglar 
mot en svart tavla. Han sitter också emellanåt och trummar med fingrarna. Eleverna skriker 
och pratar högt om betygsgränserna under momentet där de får tillbaka sina arbeten. De pratar 
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mycket när de får tillbaka dessa. Vissa elever har ett otroligt fult språk, speciellt pojken som 
sitter närmast mig, han är sen att öppna boken, är väldigt tyst under själva lektionen, orolig, 
steppar med fötterna under bordet.  
 
Läraren är lugn, bestämd, tydlig, har ett snabbt tempo, nämner eleverna vid namn om de 
pratar, inkluderar dem. Läraren är klar vid instruktioner, har en bra, rätt hög röst, bra tempo. 
Reglerna som gäller är att alla ska räcka upp händerna när de ska svara, läraren inkluderar så 
många som möjligt i de olika momenten. Är snabb att säga till när eleverna är högljudda.  
 
Läraren ger allt material till en ny pojke och säger till honom vad de ska göra under lektionen 
samt att bara hänga med denna lektion. Läraren inleder med att berätta att lektionen blir 
förkortad för att läraren ska på ett möte, det bryter ut ett litet jubel bland eleverna. Läraren 
säger kort att de har en ny elev i klassen (en pojke) och nämner hans förnamn. Läraren tar 
frånvaron, går igenom instruktionerna de fått inför arbetet de ska få igen under lektionen, går 
igenom instruktionerna på OH och går även igenom betygsgränserna för dessa arbeten. 
Pojken som sitter närmast mig och som har fällt några kommentarer med väldigt fult språk 
frågar mig om jag skriver ned vad han säger. Jag säger att ”nej, det gör jag inte”, vilket är 
sant, jag skriver inte orden, bara att hans språk inte är det bästa. Pojken bakom honom frågar 
”trodde du det?” (han blev antagligen orolig att jag skrev ned vissa ord, för förra gången 
under min VFU pratade jag med honom om hans språk gentemot en flicka i klassen, så han 
mindes nog det). Läraren pratar om att några har slarvat trots klara instruktioner, säger att de 
får förbättra sina arbeten under den individuella studietiden dagen efter, delar ut häftena till de 
elever som gjort det, det är alla utom pojken som sitter närmast mig och så den nya pojken. 
Eleverna tittar igenom sina arbeten, läser lärarens kommentarer och lämnar sedan tillbaka det 
till läraren. En elev frågar varför de inte får behålla sina häften, läraren säger att hon behåller 
alla arbeten de lämnar in tills dess att de går i nian, då får de tillbaka allt för att se hur de har 
utvecklats. Läraren säger till eleverna att ta upp sina arbetsböcker. Eleverna tar upp sina 
arbetsböcker och läraren säger till dem att slå upp en sida med ordkunskap. Läraren skriver 
olika kategorier på tavlan, en elev får läsa ord som står i en ruta i boken, de andra lyssnar. 
Sedan arbetar de under några minuter med att försöka dela in orden i de olika kategorierna i 
boken, varefter läraren ber en elev läsa alla ord i en kategori. När eleven läser orden skriver 
läraren upp dem i kategorin på tavlan, de andra eleverna får skriva i sina böcker, det upprepas 
med tre kategorier till, pojken som sitter närmast mig är väldigt seg, sitter och tittar mest. 
Läraren påminner honom och andra att de ska skriva orden under rätt kategori i boken, för 
orden kommer på ett prov. De hinner inte med de två sista kategorierna, läraren säger till dem 
att de måste sluta, kommer fram till pojken som sitter närmast mig, påminner honom om att 
han måste arbeta med sitt häfte (det som de andra gjort färdigt) på den individuella studietiden 
dagen efter så han kan bli godkänd på momentet, pojken säger att hon kanske kan komma och 
hämta honom innan så han inte glömmer, så att det blir gjort, läraren lovar att göra det och 
pojken verkar nöjd med det. Under det att läraren pratar med pojken går de andra eleverna ut 
ur klassrummet, de för oväsen. De flesta stolar är inställda.  
 

 6.4.2 Svar från intervju 
 
 

6.4.2.1 Skapandet av en god lärandemiljö 
 
Stämningen… är den inte bra… det kan störa mig i sjuan, jag måste jobba mycket där. En god stämning är 
tillåtande, man ska våga göra fel, inte vakta på varandra, då blir det sämre resultat. Om tidpunkten spelar roll? Ja 
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och nej. Ju yngre eleverna är desto större roll spelar tiden på dagen. Är det lite äldre elever spelar det ingen roll. I 
vissa grupper spelar inte tiden på dagen någon roll. Skapa en god stämning, ett tillåtande klimat för att eleverna 
ska våga. 
 
 

6.4.2.2 Disciplin 
 
Ja, [disciplin spelar] stor roll. Alla ska veta ramarna, det mår alla bra av. Alla ska veta reglerna, hur de ser ut. 
Om elever inte har ramar blir de otrygga, samma med oss (lärare). Vetskapen skapar god disciplin (måste citera 
henne där, det var en mycket god beskrivning av vad som skapar disciplin i klassrummet!!). Man behöver inte ta 
till stora ord. Sjuorna har inte lärt sig ramarna, vi måste komma till konsensus (att nå ett samförstånd) . Sitta själv 
(elever som stör), jag flyttar på elever, längst bak eller längst fram i klassrummet. De får ta en paus i korridoren 
– de flesta vill  inte gå ut i korridoren. Ringa hem (inte i klassrummet). Ju mildare och lugnare jag är i sjuan, 
desto mer förvirrar det dem, de blir lugna. Man måste känna in klassen. Vänlig, värdigt bestämd, man ska stå fast 
vid sitt beslut. ”Om jag menar något då menar jag allvar”.  
 
 

6.4.2.3 Lärarens och elevens roll 
 
Eleven är lärarens draghjälp. Eleven spelar huvudrollen – jag ska få dem att ta fram sina bästa egenskaper, få 
dem att förstå att de kan, att de faktiskt är ganska duktiga. Man måste börja enkelt, det är viktigt att de känner sig 
duktiga. ”Det kan aldrig bli för enkelt”. Alla kommer att förstå då, sen bygger man upp svårighetsgrader. Man 
”ska inte bara undervisa för de duktiga”. Måste alltid tänka på eleverna när man förbereder en lektion. (en del av 
detta svar kommer in i skapandet av en god lärandemiljö) Min målsättning är att ta fram goda egenskaper hos 
eleverna, det lyckas inte alltid, faktorer kommer i vägen. Min roll är arbetsledarens roll i klassrummet, inte 
kompis, inte förälder (viktigt att notera ”i klassrummet”) 

  

 6.4.3 ”Alla ska veta ramarna” – sammanfattning  
 

Under lektionen med lärare 3, vilken var en förkortad lektion eftersom läraren skulle ha en 
elevkonferens, var lärandemiljön relativt lugn eftersom tempot var högt och läraren tydlig och 
konsekvent i de klassrumsregler som fanns. Eleverna var förhållandevis lugna, det fanns 
några ögonblick när deras arbeten delades ut och de fällde en del högljudda kommentarer, 
men annars var det tyst.  
Läraren menade att variation, inlevelse, engagemang, involvera elever och skapa en god 
stämning spelar in för att få ett gott resultat. I den goda lärandemiljön ansåg lärare 3 att 
stämningen skulle vara tillåtande, man skulle inte passa på varandra utan våga göra misstag. 
Det betonades att resultatet var avhängigt sättet att vara gentemot varandra i klassrummet. 
Läraren påpekade att disciplin spelade stor roll, eftersom vetskapen om ramar och regler 
skapade trygghet och fick alla, elever och lärare, att må bra. Vid disciplinära åtgärder menade 
läraren att ibland fick eleverna ta en kort paus utanför dörren, eller så fick de flytta i 
klassrummet. Läraren använde sig ibland av en mild röst för att lugna ner en klass. Hon 
betonade att man måste vara vänlig och resolut, vara konsekvent och inte vika från de beslut 
man fattat, visa att det var allvar. Om den egna rollen i lärandet och skapandet av en god 
lärandemiljö sade hon att det var viktigt att tänka på eleverna vid förberedelser av lektioner. 
Hon ville hjälpa eleverna att plocka fram egenskaper som kunde få dem att inse att de kunde, 
de var ganska duktiga. Lärare 1 menade att enkelheten var ett steg på vägen, och att man som 
lärare bygger upp svårighetsgraden för eleverna allteftersom de bygger upp sig själva. Läraren 
ansåg sig själv vara arbetsledare i klassrummet. Om elevens roll sade hon att de är lärarens 
farthållare, de är medelpunkten i klassrummet och lärandet.  
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 6.5 Den kaotiska situationen: ”Om jag inte har nån  bil då?” 
 
 

 6.5.1 Vad är det som händer? 
 
Mitt helhetsintryck var att det var surrigt i klassen. Det var bråk mest från ett grabbgäng som 
satt längst bak tillsammans. Emellanåt var det bra undervisningsklimat men tidvis spårade det 
ur. Intrycket var att det inte kändes som att eleverna lyssnade. Det var tyst ibland men inte 
genomgående. Det var en genomgång i geografi som handlade om jordens rutnät. Läraren 
började med en genomgång. 
När de senare skulle börja anteckna blev det oroligt och lite kaos i klassrummet. Det var 
många som inte hade pennor med sig. En elev skyllde hela tiden på att han fått sitt skåp 
insparkat och av den anledningen inte hade papper och penna. Det blev senare högläsning där 
två elever i grabbgänget längst ner vägrade att läsa. Ingen sa någonting om det förutom 
läraren. Det blev en tjej om fick läsa högt i geografiboken. Det var allmänt stökigt i klassen 
men ibland blev det tyst.  
 
Läraren fick skälla ibland på vissa elever. Det var främst grabbgänget längst bak som fick 
mest skäll. Det var ibland lite stökiga tjejer också men mest var det helt klart grabbarna som 
var stökiga. Läraren hade inte jag träffat tidigare så hon tyckte jag gjorde ett mycket glatt och 
lättsamt intryck på mig. Hon hade ett mjukt beteende. Hon gjorde ett lugnt och avstressat 
intryck. Läraren är lugn men får anstränga rösten en del. Det är nästan hela tiden lite oroligt i 
klassrummet. Tyst ibland. 
 
I början av lektionen var det lite pratigt. Det är en elev som är utan penna. En elev har huva på 
sig men läraren säger inte till om det. En elev skriker att han inte har någon bok eftersom att 
han skåp är insparkat. Sen kör läraren en genomgång. Det är ganska hög volym i 
klassrummet. Här får läraren höja rösten. Läraren ska gå igenom ett avsnitt i boken. Nu är det 
lite tystare. 
En av eleverna i grabbgänget längst bak skriker håll käften till en av sina kompisar i samma 
gäng, alltså grabbarna längst bak. Nu ska eleverna ta upp anteckningsböckerna och skriva det 
som står på tavlan. Det blir smått kaotiskt. Efter ett tag blir det mycket rörigt. Det är många 
som inte har pennor med sig. Läraren får anstränga rösten. 
 
Grabbgänget längst bak är återigen stökiga. Grabbgänget skriker åt de andra att hålla käften så 
att de får sluta tidigare. Det är inte nolltolerans som gäller i detta klassrum. 
”Kan du skynda dig för fan” säger en elev. Detta säger han till läraren. Jag kommer inte riktigt 
ihåg. Två grabbar har huvor på sig. Två grabbar börjar smågräla med varandra. Nu är det 
lugnt ett tag. En elev ifrågasätter varför detta ska vara bra att veta. Läraren säger att det kan 
vara bra om du är ute och åker båt på havet. Eleven säger ”om jag har inte har nån båt då”. 
Läraren svarar, ”nä, men om du är ute och åker bil”. Eleven svarar, ”om jag inte har nån bil 
då”.  
Nu kommer en elev in som varit hos tandläkaren. Det blir lite stökigt kring den händelsen. Nu 
ska de läsa igenom en text. Två grabbar vägrar att läsa texten. Det blir en tjej som får läsa. 
När en tredje person ska läsa så vill han först inte men blir snabbt övertalad att göra det. Här 
vet jag inte om det beror på status i klassen men jag fick en känsla av det. När de två andra 
grabbarna bråkade så blev de inga protester om att de inte ville läsa men nu blev de det.  
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Nu är det tyst. Sen blir det lite mer högljutt. Nu skriker läraren till grabbgänget att de får 
lugna ner sig. Det blir tystare men ändå lite småsurrigt. Nu är det tyst. Högläsningen avslutas 
och lektionen likaså. 
 
 

 6.5.2 Svar från intervju 
 

6.5.2.1 Skapandet av en god lärandemiljö 
 
Det får gärna vara diskussioner om som hör till ämnet. Inte irrelevanta diskussioner. Det ska 
inte vara knäpp tyst. Belöning fungerar bättre än bestraffning. Att strö beröm är bra.  
 

6.5.2.2 Disciplin 
 
[spelar disciplin någon roll?] Ja, det gör det. Det ska vara ömsesidig respekt mellan lärare och 
elever. Inte militärdisciplin. Belöningar, morötter är bäst. T.ex., gör ni det här får ni sluta 
tidigare imorgon.  
 

6.5.2.3 Lärarens och elevens roll 
 

[lärarens roll) Som vägledare. Eleverna ska upptäcka kunskapen. Den ska inte tryckas in.  
Jag har positiv elevsyn. Alla kan lära sig. Det varierar bara på förmåga hos eleverna.  
 
 

 6.5.3 ”Om jag inte har nån bil då?” – sammanfattni ng  
 
Lärare 4 ansåg om lärandemiljön att det skulle vara diskussioner som hörde till ämnet, inga 
oväsentliga diskussioner, men det skulle heller inte vara knäpptyst.  
Lärare 4 tyckte att belöning fungerade bättre än bestraffning, att strö beröm var bra. 
Lärare 4 ansåg att disciplin spelade roll, det skulle vara ömsesidig respekt mellan lärare och 
elever, inte militärdisciplin. På frågan om disciplinära åtgärder menade lärare 4 att belöningar, 
morötter var bäst, t.ex. ”Gör ni det här så får ni sluta tidigare i morgon”. Lärare 4 menade att 
läraren ska fungera som en handledare, en pådrivare, en som håller i taktpinnen. 
På frågan om elevens roll i en lärandesituation ansåg lärare 4 att alla elever kunde lära sig, det 
varierade bara på förmåga hos eleverna.  
 
 

 6.6 Den nolltoleranta situationen: ”En pådrivare s om håller i 
 taktpinnen” 

 
 

 6.6.1 Vad är det som händer? 
 
Det är mest småpratigt, inte farligt alls. De lyssnar mycket bra i början av lektionen.  
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Läraren är mer mjuk än hård. Han skäller inte men han säger åt eleverna som pratar.  
 
Det är lugnt i klassen till en början. Läraren får säga åt en elev att ta av sig kepsen. Eleven gör 
det. Läraren går runt med hinken så att vissa elever får spotta ut sina tuggummin. En annars 
strulig elev blir glad när den fått G på matteprovet.  
Nu är det lite småpratigt i klassen men som jag kan se är det i huvudsak provet som diskuteras 
med poängjämförelser i största allmänhet. Det är ett allmänt bra arbetsklimat. Läraren pratar 
lite om provet innan själva genomgången, grabbgänget längst bak är lite pratigt men inte alls 
farligt.  
Nu börjar läraren gå igenom provet, en elev är lite orolig/flamsig så läraren ber eleven att 
flytta fram vilket den inte gör. Det kändes mer som en tillsägelse istället för en uppmaning om 
framflyttandet.  
Läraren delar ut en penna till en elev som är utan. Läraren är på skämthumör och säger att de 
ska kolla på Jakt & Fiske ikväll. Det var något som förknippades med en fråga på provet. Det 
är lite surrigt men ändå inte farligt.  
Läraren säger åt några tjejer som sitter och småtasslar men jag tycker inte att tasslandet är så 
farligt. Det sitter tre grabbar framför mig som är väldigt tysta. Jag känner att läraren har 
nolltolerans. Nu är det surrigt. Det känns som eleverna tappar lite fokus. Nu är det allmänt 
pratigare i klassen. Läraren säger till en av tjejerna. Nu är det lite lugnare.  
Nu är det lite oroligt i klassen. Läraren måste kolla om han gjort rätt på en uppgift han gör på 
tavlan. Nu är det svårt för läraren att få fokus på eleverna. Här har det gått ca 30 minuter av 
passet. Nu säger läraren att det är ok med en bensträckare.  
När eleverna kommit tillbaka berömmer han klassen att de var så genomgående duktiga på 
provet. Nu är det tyst, sen blir det lite pratigare men alls inte farligt. Två elever som är duktiga 
sitter och leker och läraren säger till. Nu går läraren igenom hur diagnosproven fungerar. Nu 
är det återigen svårt för läraren att få fokus hos eleverna. Nu är det lite tid kvar och läraren 
säger till eleverna att de får räkna i 7 minuter och de som ska låna skridskor får gå från 
klassrummet.  
 
En elev sätter på sin mp3-spelare på hög volym och tar på sig kepsen, läraren säger inget. Nu 
är det svårt för eleverna att komma igång med räknandet. 
 
 

 6.6.2 Svar från intervju 
 

6.6.2.1 Skapandet av en god lärandemiljö 
 

Läraren anser att det bästa för eleven är om de får sitta var de vill på lektionerna utan att bli 
förflyttat på grund av att de stör klassrumsordningen. Detta med att de får sitta var de vill är 
ett resultat av att de vet varför de är på skolan. Läraren säger att det är viktigt att variera 
lärandemetoder. Ibland går det att variera med lättare uppgifter som bokfria lektioner i 
exempelvis matematik. För årskurs nio berättar läraren det ibland kan bli aktuellt med 
presentationsarbete i PowerPoint så att de får ett nytt sätt att arbeta på. 
 

6.6.2.2 Disciplin 
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Det är viktigt tycker läraren. Läraren säger att det inte får bli så att om en elev missköter sig 
så ska de andra eleverna bli drabbade. Detta samtal ska då tas mellan [läraren] och den 
störande eleven, eventuellt får vårdnadshavarna kopplas in. Läraren berättar att det ibland är 
tvunget att visa ut elever. Det är ackordstyrning som gäller. Jobbar inte eleverna bra under 
lektionstid får de bara mer jobb senare.   

6.6.2.3 Lärarens och elevens roll 
 
Läraren anser att det är viktigt för eleverna att förstå varför de är i skolan. De är inte där för 
lärarens skull. Läraren ser sig själv som en handledare. En pådrivare som håller i taktpinnen. 
Läraren poängterar att allt hänger på elevernas vilja. Jobbar de inte när de får chansen får de 
bara mer arbete senare. 
 
 

 6.6.3 ”En pådrivare som håller i taktpinnen” – sam manfattning  
 
Det iakttogs under observationen av lektionen med lärare 5 att eleverna inte tilläts av läraren 
att prata om annat än ämnet. Läraren tillrättavisade eleverna direkt när de pratade om eller 
gjorde saker som inte hade med ämnet matematik att göra. Läraren kunde däremot t.ex. 
skämta med eleverna vilket gjorde att de skrattade. Det som märktes genomgående under 
lektionen var att läraren pratade med en röst som inte lät ansträngd. Den minsta orolighet som 
uppkom i klassrummet försökte läraren att dämpa, detta med gott resultat. Den enda gången 
det uppstod oroligheter var när det blev en kontrollräkning som skulle göras på tavlan. 
Läraren blev koncentrerad på hur uppgiften skulle lösas och släppte ett ögonblick på 
disciplinen i klassrummet, vilket ledde till oroligheter under en kort stund. När frågan om hur 
en bra lärandemiljö ser ut ställdes, ansåg Lärare 5 att det gällde som lärare att få eleverna att 
inse varför de var i skolan, att lärandet var för deras egen skull. Om eleverna insåg varför de 
var i skolan, själva syftet, spelade det ingen roll hur de satt i klassrummet, de visste varför de 
var där. Lärare ville att alla eleverna självklart skulle trivas med placeringarna i klassrummet. 
På frågan om hur man skapar en god lärandemiljö och vilka redskap som ingår svarade lärare 
5 att som lärare måste man försöka att variera lärandemetoder. Ibland måste eleverna få styrda 
uppgifter och ibland får de lättare, i form av bokfria lektioner, t.ex. i matematik. 
Lärare 5 ansåg att disciplin spelade stor roll i lärandemiljöer och att om en elev misskötte sig 
så skulle inte de andra [eleverna] bli lidande. På frågan om vilka disciplinära åtgärder som 
används svarade lärare 5 att ibland måste eleverna köras ut ur klassrummet. Om eleverna inte 
jobbade bra fick de jobba mer under en senare lektion. Lärare 5 sade att läraren skulle fungera 
som en handledare, pådrivare, en som skulle hålla i taktpinnen. Lärare 5 svarade på frågan om 
elevens roll att det hängde på elevens vilja, jobbade inte eleverna när de fick chansen så fick 
de mer jobb senare.  
Med lärare 5 var eleverna lugna, de pratade lite i början av lektionen och blev lite oroliga när 
läraren försökte lösa uppgifter på tavlan, men annars var det relativt lugnt.  
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 6.7 Den aggressiva situationen: ”Jag är ingen Adol f Hitler” 
 
 

 6.7.1 Vad är det som händer? 
 
Läraren pratar med hög röst i början av lektionen. Läraren har ansträngd röst. Uppkäftiga 
elever. Läraren frågar vilka som har arbeten att göra. Läraren säger att de ska hämta bilderna. 
Eleverna hämtar sina arbeten under stökiga former. Vissa håller fortfarande på att hämta 
bilder tio minuter efter att läraren sagt till. En elev kommer inte igång med sin bild under hela 
lektionen. Han käftar med läraren och hävdar att det är hennes fel att den är borta. En elev 
skriver något oväsentligt. Nu skriver två elever oväsentligheter på tavlan. Fyra elever börjar 
jävlas med grannklassrummet. Jag upplever det som att stämningen är ganska aggressiv. Det 
har gått en kvart och två elever tjafsar med läraren var de har sina bilder. Eleverna hävdar att 
det är någon som snott deras bilder. Två elever kommer igång med arbetet efter ungefär en 
kvart. 
Nu är det lugnt. Tre elever har gått ut i drejrummet vilket gör att det blir tystare i bildsalen. 
Läraren säger åt tre elever att de måste jobba med något (efter ca 25 minuter). Läraren anser 
att en elev stör med mobiltelefonen och hotar att ta den. En elev skriker ”hörru Tjabo” till 
läraren. Han vill ha hjälp helt enkelt. Eleven hotar att börja med en annan bild om inte läraren 
kommer. Nu är det lugnt. En kille skriker som en tjej inifrån drejrummet. En elev har inte 
börjat med sitt arbete än. Två elever börjar småbråka men det går ganska snabbt över. Två 
elever börjar jaga varandra. Nu är det många elever som springer mot utgången pga. att det 
hänt något där. Det hörs hårda bankningar på ytterdörren. Nu avslutas lektionen.  
 
 

 6.7.2 Svar från intervju 
 

6.7.2.1. Skapandet av en god lärandemiljö 
 
Det beror på vilket ämne det handlar om. Det är bäst när de får sitta i stora grupper. Alla ska 
sitta tillsammans. Det ska finnas anslagstavlor på väggarna så att elevernas arbeten bejakas. 
Det ska finnas adekvat material i klassrummet så att eleverna får inspiration till 
undervisningen. Det ska vara ljust i klassrummet och inte smutsigt och nerklottrat. Det ska 
finnas tillgång till datorer för eleverna. Tidpunkten är bäst på morgonen. Då kan det ibland 
även finnas kunskapstörstiga elever. Ibland kan det vara så att nån elev inte ätit eller sovit 
ordentligt och då kan det bli problem, speciellt på eftermiddagen. Sådana fall är svårt att göra 
något åt. Jag brukar först ha muntliga genomgångar som jag sen kan befästa med en film. 
Overhead och kanonundervisning är också bra. Jag är mycket noggrann med mina planeringar 
så om en elev skulle vara borta så vet den precis vad den missat och måste ta igen. Mina 
planeringar uppskattas av många föräldrar. 
 

6.7.2.2 Disciplin 
 
Ja det är viktigt. Vissa måste man ha en hård hållning till. Vissa elever går inte att göra 
någonting åt. De bara rantar runt. Det är väldigt svårt att sy ihop lektioner med jobbiga elever. 
Ibland lönlöst. Vi ta ifall de inte sköter sig. Jag får då prata med eleven, kanske flytta den till 
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ett annat rum. Om inte detta fungerar så blir det kvarsittning som vi har här på skolan varje 
torsdag och då får elevens mentor se till dem, prata med dem och se till att de gör något 
vettigt. Det brukar räcka med att jag hotar med kvarsittning så blir de ändå kvar på lektionen. 
Det har hänt att elever kastat bord och stolar inne på lektioner. Det beror inte på mig utan det 
är att eleven själv har problem. Då har jag fått hämta en kollega som fått lyft ut eleven.  
 

6.7.2.3 Lärarens och elevens roll 
 
Jag vet vilka kunskapsmål som finns i ett ämne. Jag fungerar också som ett bollplank. Det är 
jag som kör tåget men eleverna måste också vara med som passagerare. Det är upp till dem att 
vara vilja vara med som passagerare. Jag är ingen Adolf Hitler. Man kan föra en häst till ett 
vattenhål men man kan inte tvinga den att dricka. Jag ger eleven medlen för att lära sig saker 
och sen är det upp till dem.  
 
Skapandet av en god lärandemiljö; disciplin; lärarens och elevens roll 
 

 6.7.3 ”Jag är ingen Adolf Hitler” – sammanfattning   
 

På frågan om hur en god lärandemiljö ser ut svarade lärare 6 tyckte att det berodde på vilket 
ämne det handlade om, det var bäst när eleverna fick sitta i stora grupper och inte två och två. 
Det skulle finnas anslagstavlor på väggarna så att eleverna kunde sätta upp sina arbeten där. 
Vidare tyckte lärare 6 att det skulle vara ljust i klassrummet och inte nedklottrat. Det skulle 
finnas tillgång till datorer för eleverna. 
Lärare 6 menade att muntliga genomgångar fungerade bra som en inledning av lektionen, för 
att sedan kunna befästa det med en undervisande film. Läraren var mycket noggrann med sina 
planeringar, så om en elev var borta så visste eleven precis vad den missat, något som var 
mycket uppskattat. 
 
Lärare 6 tyckte att det var viktigt med disciplin och menade att vissa elever måste läraren ha 
en hård hållning till och vissa elever gick det inte att göra något åt. Läraren menade att det var 
väldigt svårt att få till stånd lektioner med jobbiga elever, ibland var det lönlöst. 
Lärare 6 ansåg att om eleverna inte skötte sig så pratade läraren med eleven, eventuellt fick 
eleven flytta till ett annat rum. Om inte detta fungerade blev det kvarsittning, något som 
skolan hade varje torsdag. Då fick mentorn prata med eleven. Det brukade räcka med att 
läraren pratade om kvarsittning så stannade eleven kvar i klassrummet. Det hade hänt att en 
elev slängt bord och stolar under lektionen, och då hade läraren hämtat en kollega som fick 
lyfta ut eleven ur klassrummet.  
 
På frågan om lärarens roll i klassrummet svarade lärare 6: Man kan föra en häst till ett vattenhål, men 
man kan inte tvinga den att dricka. (Intervju, Lärare 6) Lärare 6 menade att eleverna fick medlen att 
lära sig och sedan var det upp till dem. Från observationen med lärare 6 fanns ett elevbeteende 
där kaxighet mot läraren ingick och stämningen var överlag aggressiv bland eleverna. 
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7 Sammanfattande analys  
 
 
 
I detta avsnitt kommer vi att analysera och diskutera lärarnas uppfattningar och beteenden i 
intervjuerna och observationerna. För att underlätta arbetet med analysen har vi som tidigare 
sagt under metoddelen gjort en grov schematisk bild eller matris över lärarnas uppfattningar 
om disciplin, lärandemiljöer och lärarnas roll i klassrummet, samt även elevens roll (Se bilaga 
4). Enligt de teman vi presenterade i resultatet, uppfattningar och beteenden, och den 
fenomenologiska ansatsen, kommer vi att diskutera de likheter och skillnader som uppträdde 
mellan lärarnas uppfattningar och även hur vi upplevde deras beteenden under de observerade 
lektionerna. Rubrikerna disciplin, skapande av goda lärandemiljöer och lärarens och elevens 
roll  förtydligar och delar upp lärarnas uppfattningar i intervjuerna och den sista rubriken 
beteenden visar på lärarnas uppfattade beteende under observationerna.  
 
 
7.1 Disciplin 
 
Tanner (1978) skrev om att disciplin var för henne relaterat till en önskan att överleva, både 
fysiskt och i arbetet som lärare. Hon menade att det var förenligt med vad som hände i 
klassrummet. För de sex lärare vi intervjuade hade begreppet disciplin ungefär samma 
betydelse rent innehållsmässigt men deras förhållande till disciplin skilde sig åt lite. Alla 
menade att disciplin spelade roll i en god lärandemiljö. Lärare 4 pratade om respekt, 
förespråkade ömsesidig respekt, något som även lärare 1 menade måste finnas. Lärare 6 hade 
en mer uppgiven attityd, menade att vissa elever kunde man inte göra något åt. Lärare 5 
menade att elever inte ska bli lidande av andra elevers dåliga uppförande. Lärare 2 pratade om 
att få respekt utan att vara hård och lärare 3 menade att vetskapen om ramar och regler skapar 
en god disciplin. Detta med vetskap kan kopplas samman till de första dagar läraren har 
tillsammans med klassen. Grundläggs inte gemensamma regler där alla är införstådda med 
vad de innebär kanske en god disciplin inte kan skapas. De likheter vi har funnit vad gäller 
disciplin och om den spelar någon roll är att den gör just det, spelar roll. Respekten är något 
som spelar in för många av lärarna, den är viktig för att skapa en känsla av att reglerna gäller 
för alla, elev och lärare. De skillnader i uppfattningar vi upptäckt ligger mer i hur lärarna 
definierar begreppet disciplin och hur de ser på elever som påverkar klassen och 
lärandemiljön på ett negativt sätt.  
 
 
7.2 Skapande av goda lärandemiljöer 
 
Byrnes, Cornesky & Byrnes menade att den kontinuerligt stödjande miljön inte kunde nås 
genom att man som lärare bara pratade om det. Denna miljö kunde endast uppnås genom 
beslutsamma ansträngningar av läraren att involvera varje elev i processen. Lärare måste 
”walk their talk every day” (Byrnes, Cornesky & Byrnes, 1994:66), alltså göra något åt det 
rent praktiskt. Respekten togs även här upp av en del av lärarna, men det var framför allt den 
tillåtande miljön som fokuserades. Klimatet som önskades var ett sådant där eleverna vågade, 
där de var delaktiga och intresserade, vågade göra fel och där läraren belönade hellre än 
bestraffade. Eleverna skulle förstå varför de var i skolan, själva syftet och läraren variera 
upplägget i undervisningen. De likheter som uppträdde hos lärarna var just att fem av sex 
lärare inbegrep sig själva och eleverna i skapandet av en god lärandemiljö, och att klimatet 
skulle vara tillåtande, inte dömande. Det var däremot en av de sex lärarna som framhöll den 



                                                                29 

fysiska miljön och menade att planeringarna av lektionerna samt variationen i upplägget 
skapade en god lärandemiljö. Där skiljde sig denna lärare från de andra lärarna som främst 
pekade på relationen mellan lärare och elever.  
 
7.3 Lärarens och elevens roll 
 
Evertson & Weinstein (2006) menade att ledarskap i klassrummet var förmågan att komma 
överens om och använda sociala och akademiska interaktioner. Denna förmåga skapades av 
ständiga ansträngningar, ett arbete som byggde upp och motiverade elevers självdisciplin.  
Alla lärare menade att de som lärare var en slags ledare, lärare 1 ansåg att hennes roll var att 
skapa det trygga inlärningsklimatet, medan lärare 2 menade han var den som väckte elevens 
intressen, gav förståelse för ämnet och fick eleverna att fundera. Lärare 3 sade sig vara 
arbetsledaren i klassrummet, den som tog fram elevens bästa egenskaper och kunde undervisa 
för alla, inte bara de duktigaste. Lärare 5 som såg sig som en handledare hade en bestämd 
hållning gentemot eleverna och ansåg att det var viktigt att eleverna insåg syftet med skolan. 
Lärare 4 menade att hon fungerade som en vägledare, att alla kan lära sig och lärare 5 tyckte 
att elever måste vilja arbeta. Lärare 6 sade att eleverna får redskapen, sen är det upp till dem 
att använda dem. Likheter i uppfattningarna om lärarens roll är just denna om ledaren, en 
vägledare, arbetsledare, handledare, pådrivare och tågförare, i alla fall en slags ledare, men 
med olika uppgifter och förhållningssätt. Elevens roll beskrivs hos lärarna som varande 
lärarens draghjälp, att de ska vara motiverade, aktiva och inse syftet med skolan, att de får 
redskapen och kunskapen om vägen, sen är det upp till eleven att våga och vilja. Likheter i 
uppfattningarna ligger i elevens sätt att se på skolan och vad som händer i klassrummet, 
skillnaderna ligger i hur läraren använder sig av eleven.  
 
 
7.4 Beteenden 
 
Lärarnas beteenden i observationerna av undervisningen skiljde sig åt ganska markant. Om 
det beror på olikheterna i lektionernas innehåll eller på lärarna kommer inte att diskuteras 
eftersom vårt syfte inte var att ta reda på orsaker till skillnader i beteenden. Observationerna 
visade många likheter i uppträdande, där flera lärare gjorde ett lugnt och mjukt intryck och 
inte i onödan höjde rösten. Två av lärarna höjde rösten vid vissa tillfällen och resultatet blev 
ansträngt och hade just ingen positiv effekt på eleverna. Två av lärarna var snabba att dämpa 
de oroligheter som uppkom vid några tillfällen och sättet de gjorde detta på skiljde sig från de 
andra då beteendet var lugnt och säkert. I de observationer där lärarna uppfattades som tjatiga 
eller ansträngda dämpades inte oroligheter. 
Det var två av sex observationer som vi ansåg höll en bra lärandemiljö i klassrummet. Med 
bra lärandemiljö menas när läraren var konsekvent och höll ett tempo som inte bjöd in till 
onödiga pauser. Pauserna som var inlagda var reflekterande då eleverna fick tid på sig att gå 
igenom eget arbete, läsa instruktioner etc. Dessa lärare hade en egenskap vi benämner ”noll 
tolerans” vilket här tydde på att lärarna var bra på att sätta gränser. Det var handuppräckning 
som gällde när eleverna ville fråga något. Dessa lärare hade även ett arbetssätt där de lät 
eleverna delta i undervisningen.  
Båda dessa lärare som hade ett bra undervisningsklimat i klassrummet poängterade att det var 
viktigt att ha en varierande undervisningsform i klassrummet.   
Enligt observationerna kunde vi se att i lektionerna med bra lärandemiljö var lärarna lugna, 
bestämda, tydliga och konsekventa vid användandet av regler. Under de övriga lektionerna 
där ljudnivån var högre bland eleverna i klassrummet hände det ofta att läraren använde sig av 
en ansträngd röst. Diskussionerna som uppkom mellan läraren och eleverna blev ofta av 
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argumenterande karaktär. Med det menas att läraren hade svårt att sätta tydliga gränser för 
vad som var tillåtet och inte var tillåtet. Både Lärare 4 och 6 hade mer oroligheter under sina 
lektioner. Med oroligheter åsyftas störande moment som att elever pratade, gick runt i 
klassrummet eller bråkade. Från observationen med Lärare 6 fanns ett elevbeteende där 
kaxighet mot läraren ingick och stämningen var överlag aggressiv bland eleverna, något vi 
som observatörer och i egenskap av framtida lärare ser som oacceptabelt i en lärandesituation. 
Anledningar till den aggressivitet som förelåg kan vara många och kan återfinnas i Maslows 
behovstrappa eller Stensmos fem dimensioner om lärandemiljön. Eleverna kan ha missat att 
äta frukost eller lunch, det kan ha pågått problem i klassen eller i hemmen som inte syntes på 
ytan men som visade sig i form av aggressiva utageranden.  
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 8 Diskussion 
 
 

Det vi tar med oss från de teoretiska studierna och de praktiska fältstudierna är att läraren ska 
vara konsekvent vid regler och information, med det menas att läraren måste stå för vad han 
eller hon säger, och verkligen göra allvar av det som sägs. Något annat är detta med att lägga 
ribban för hur klimatet kommer att vara i klassrummet, det måste ske under de tre första 
dagarna för att skapa både trygghet och ordning, en vetskap om ramarna. Ömsesidig respekt 
är oerhört viktigt, en horisontell disciplin, ett ömsesidigt givande och tagande mellan lärare 
och elev.  

Syftet med detta arbete var att vi skulle ta reda på om disciplin var något som medverkade till 
att skapa en bra lärandemiljö i klassrummet. Vi ville samtidigt få insikt i om ledarskap, 
disciplin och goda lärandemiljöer samverkade med varandra och i så fall, hur. Genom 
kvalitativa intervjuer och deltagande observationer samt tidigare forskning inom dessa 
områden har vi funnit att disciplin är något som medverkar till att skapa en bra lärandemiljö i 
klassrummet. Den disciplin som däremot bör finnas och som medverkar till bra lärandemiljöer 
är den slags disciplin som stärker elevens självstyrning och motivation. Som lärare måste man 
ha respekt för eleven, och vice versa, det ska inte förekomma en slags blind lydnad där eleven 
enbart följer lärarens instruktioner, sitter och antecknar utan att medverka till en skapande 
miljö. Det ska heller inte vara så att eleven får bete sig illa utan det ska bli nödvändiga 
konsekvenser av allt handlande, utifrån ett synsätt som ökar elevens och lärarens förståelse för 
handlandet. Enligt Christina Thors (Pedagogiska Magasinet, 4/2006) är de tre första dagarna 
för läraren tillsammans med en klass viktiga för att skapa regler. De lärare vi har intervjuat 
har genomgående pekat på att disciplinen är en del av lärandemiljöerna och att disciplin är till 
för att skapa ramar som alla vet om. Detta med att elever ska delta i skapandet av en god 
lärandemiljö och ramar som är kända av alla är enligt Ann Carlsson på Skolverket viktigt 
eftersom eleverna behöver förstå varför vissa regler gäller och acceptera dem (Skolverket, 
nyhetsbrev 6/2007). 
 
Respekten ska växa fram utan att läraren ska behöva vara hård. De goda lärandemiljöerna som 
beskrivs bland lärarna är de som innehåller ömsesidig respekt, där lärare och elev har en bra 
relation, där belöning är bättre än bestraffning och där klimatet är tillåtande, man ska våga 
delta, våga svara. Några lärare betonar detta med att verkligen se och bekräfta eleven och få 
dem att förstå skolans verkliga syfte. Skolans verkliga syfte beror i högsta grad på hur 
skolledare och lärare tolkar kursplanerna och hur de sedan överför denna tolkning till 
klassrummet och den disciplin de därmed förespråkar. Skapandet av lärandemiljöerna innebär 
verktyg som att engagera, variera undervisningen, ge beröm, inkludera och bekräfta eleverna 
som individer. Litteraturen menar att disciplin i skolan ska baseras på en förståelse av de mål, 
och regler, som finns och vilket beteende som därmed krävs för att nå dessa mål och följa 
dessa regler. Att nå en konsensus är oerhört viktigt för att alla ska veta vad de ska göra för att 
nå målet, eller sin egen potential. Disciplinen är ju, enligt Dewey (2004) något som växer 
fram ur livet i skolan, lärare ska helt enkelt hjälpa elever att förstå den. Syftet med disciplinen 
torde vara att bistå elever i att ta del i skapande arbete och medverka till ett resultat. Det goda 
beteendet som konstant belönas i skolan (Jackson, 1968) gör det emellertid svårare för både 
elever och lärare att rikta disciplinen mot ett mer dynamiskt synsätt, där energin riktas mot 
lärandemålen (Tanner, 1978). Målet med utbildning och disciplin i klassrummet är ju att 
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hjälpa elever att bli självstyrande människor, de ska inte växa upp och bli undergivna eller i 
konstant behov av en starkt utövande disciplin, en förmyndare.  
 
Det är alltigenom märkbart att de intervjuade lärarna lägger stor tonvikt vid elevens roll i 
skapandet av en god lärandemiljö, att elever måste vilja lära sig och våga, sedan är det upp till 
deras förmåga och läraren. Läraren ska därmed skapa ett tryggt klimat, fungera som 
arbetsledare, handledare, vägledare och den som väcker intresse. Winston Churchill sade att 
vi skapar vår miljö och sedan formar den oss (Dale, 1972:16). Skapandet av en god 
lärandemiljö kommer av att man som lärare fortlöpande arbetar för det genom att beslutsamt 
involvera eleverna i processen. Byrnes, Cornesky & Byrnes (1994) skriver om att lärare varje 
dag måste ”walk their talk”, eller med andra ord göra något åt det och inte bara prata om det 
(Byrnes, Cornesky & Byrnes, 1994). Christer Stensmo (1997) skriver om de fem 
dimensionerna som samverkar med varandra för att skapa en god lärandemiljö och i dessa 
finns bland andra den fysiska miljön och fysiska faktorer, sociala faktorer och psykologiska 
faktorer.  
Detta med efterleden i begreppen arbetsledare, handledare och vägledare – ledare, visar 
tydligt att ledarskapet är en essentiell del i bildandet av en god lärandemiljö. Ledarskapet är 
enligt Stensmo (1997) en kompetens som lärare behöver i sin yrkesutövning, bland 
kompetenser inom ämne och didaktik. Angelöw & Jonsson (1990) talar om i huvudsak två 
ledarstilar, den ena där läraren organiserar och leder arbetet genom kontroll, tvång och 
bestraffningar, och den andra där läraren organiserar och leder arbetet genom uppmuntran, 
respekt och belöningar.  Våra intervjuade lärare använde sig av den senare ledarstilen då de i 
huvudsak belönade i stället för att bestraffa och berömde i stället för att kritisera. Weinstein & 
Weinstein (2006) definierar ledarskap i klassrummet, eller här Classroom Management som 
lärares och elevers förmåga att samtycka till och utveckla sociala och akademiska samspel 
genom att skapa etiska regler inom den miljö som formas och som slutligen leder till elevens 
självstyre och självdisciplin (Weinstein & Weinstein, 2006). De kompetenser en lärare ska ha 
och hela tiden utveckla är inom sina ämnen, och där är pedagogiken ett avgörande ämne, 
inom didaktiken och inom ledarskap. Bristande kompetenser kan påverka skapandet av goda 
lärandemiljöer, men det absolut viktigaste för detta skapande är inte kompetensen i sig, utan 
att man litar på sin kompetens och även tycker att det är roligt att undervisa (Skolverket, 
Rapport 282/2006). Som ledare har lärare många olika arbetsuppgifter, som t.ex. att planera, 
kontrollera, motivera, gruppera och individualisera (Stensmo, 1997:15). Det är inte enkla 
arbetsuppgifter som lärare ska teoretisera och sedan konkretisera.  
 
Vi ville med detta arbete även få kännedom om ledarskap, disciplin och goda lärandemiljöer 
interagerade med varandra och i så fall, hur. Vi ser ett klart och tydligt samband i våra 
intervjuade lärares svar och även genom observationerna där de två lektioner som enligt vår 
uppfattning hade bäst lärandemiljö innehöll samverkande variabler. Dessa var 
uppmärksammande av och konsekvent användande av regler i klassrummet samt tydlighet i 
instruktioner och syfte. Vi har sett genom litteraturstudier och intervjuer samt observationer 
att ledarskap i klassrummet, disciplin och goda lärandemiljöer går hand i hand, först för att 
ledarskap och disciplin ingår i skapandet av goda lärandemiljöer och sedan för att ingen av 
dem kan uteslutas i klassrummet. Disciplin och undervisning är oskiljbara och disciplinen bör 
ändras i takt med att eleven utvecklas, alltså inte vara statisk, utan ständigt motivera och 
utmana. Det måste finnas en tydlig och demokratisk ledare (arbetsledaren, handledare, 
vägledaren), en dynamisk disciplin som hjälper eleverna att tolka kursplanerna på rätt sätt och 
en lärandemiljö som ger trygghet och inbjuder till att våga, vilja och till att utvecklas. En bra 
lärare och ledare i klassrummet bör vara insatt i hur man identifierar och effektivt hanterar de 
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faktorer som inte går att kontrollera för att på så sätt medvetet kunna ändra en ogynnsam 
lärandemiljö till det bättre.  
 
Det är intressant att notera att begreppet disciplin i mitten av förra århundradet sopades under 
den pedagogiska mattan (Tanner, 1978:2) eftersom det i dag är ett hett ämne som debatteras 
och diskuteras i klassrum, lärarrum och i skolledningar. Tanner skriver att disciplinen och 
skeendet i klassrummet var relaterat till en önskan att överleva fysiskt och i själva arbetet 
(Tanner, 1978:2). Detta med att överleva är även det ett grundläggande behov, och något som 
definitivt kan förväntas avhandlas i nutida diskussioner runt läraryrket. För inte är det så att vi 
vill sjunka eller simma men hela tiden lida i tysthet (Tanner, 1978:2)?  
 
Finns det då någon skillnad i hur lärarna svarade i intervjuerna, betedde sig under 
observationerna och de kriterier vi har delat upp dem i (Se tabell 1 s.13 och bilaga 4)? I tabell 
1 (s 13) ser vi att de lärare hos vilka vi fann de bästa lärandemiljöerna (Lärare 3 och 5) har 
olika kön, olika ålder, olika utbildning och erfarenhet. Är det nog för att kunna generalisera 
och säga att utbildning, erfarenhet, kön och ålder inte spelar någon roll i att skapa en god 
lärandemiljö? Visst skulle vi kunna förenkla grovt och säga att det är så. Men det går inte att 
bedöma på sådana onyanserade grunder, eftersom observationerna inte utfördes av samma 
person och vi endast kunde utkristallisera två av sex observationer där lärandemiljöerna nådde 
upp till våra kriterier. Och även om vårt tillvägagångssätt var vetenskapligt så brast vi 
säkerligen i tolkningarna eftersom vi hade förkunskaper om skolorna, eleverna och en del av 
lärarna.  
 

 8.1 Metoddiskussion 
 
De kvalitativa intervjuerna och observationerna utgjorde vår empiriska del i detta arbete, dvs. 
den rent praktiska delen. Intervjuerna, som var semistrukturerade, gjordes med sex lärare och 
i en miljö som var förhållandevis lugn. Frågorna var specifika men utformningen och 
ordningen flexibel. Vi fann att lärarnas svar inte varierade så mycket i innebörd men däremot 
i ordval, längd och även insikt. Vissa frågor var eventuellt svårare att besvara än andra och 
krävde mer eftertanke, och vi fann att miljön påverkade mycket i hur uttömmande lärarna var 
i sina svar. Några intervjuer var förhållandevis korta och kunde därigenom leda till att vi fick 
mindre att arbeta med, samtidigt som andra kortare intervjuer kunde innehålla kärnfull och 
användbar information. De intervjuer som däremot var längre kunde innehålla information 
som låg utanför vårt syfte, vilket var intressant men ovidkommande för vårt arbete. Något vi 
har tänkt på är att vi i utformandet av frågorna kunde ha varit mer flexibla vad gäller att utöka 
frågeområdena till att gälla läraren som ledargestalt och även definition på disciplin. 
Nackdelen med öppnare frågor är att det lätt kan sväva i väg och syftet blir bortglömt medan 
fördelen blir att man som intervjuare lättare kan se mönster om det finns fler variabler och 
kategorier.  
 
Observationerna utfördes i olika klassrum, tillsammans med eleverna i årskurs 7 och de lärare 
vi intervjuade. Vi är medvetna om att vår närvaro i klassrummen på flera sätt kan ha påverkat 
både spontana händelser, dolt och synligt beteende samt förlopp hos både elever och lärare. 
Detta är naturligtvis något som ska beaktas när man tyder det resultat vi kommit fram till. Vi 
hade i förväg bestämt oss för en deltagande, strukturerad observation där vi utgick från ett 
observationsschema med bestämda kategorier. Kategorierna skulle vägleda oss i att finna 
insikt ifråga om vårt syfte samt bredda förståelsen för svaren i intervjuerna. Anledningen till 
att vi valde att göra strukturerade observationer var för att vi ville öka reliabiliteten och 
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validiteten för innehållet, eftersom vi hade tydliga kategorier att följa. Något som däremot kan 
ha inverkat på vårt sätt att observera är att vi är bekanta med dessa elever och två av lärarna 
efter att ha arbetat med dem under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Detta kan 
sänka reliabiliteten. I arbetet med att söka efter uppfattningar hos lärarna, eller enligt 
fenomenologin, ett fenomen som visar sig eller framträder (Alexandersson, 1994), insåg vi att 
eftersom fenomenologin förespråkar vetenskapliga glasögon som inte ska tolka, förelåg det 
just i detta med observationerna ett stort hinder. Det går inte att göra en vetenskaplig 
fenomenologisk analys av deltagande observationer, speciellt inte som i vårt fall när vi kände 
eller kände till de flesta av lärarna och eleverna. För även fast vi endast skrev ned vad vi 
uppfattade under observationerna, så kommer med dessa uppfattningar subjektiva tolkningar 
när vi överför tanken till papperet. Själva tanken är ju i sig själv subjektiv.  
 
Något vi har funderat på är att vi, för att därigenom kanske öka reliabiliteten, kunde ha bytt 
skolor med varandra, alltså att vi kunde ha valt skolor där vi inte hade någon som helst 
kännedom om varken elever eller lärare. På det sättet kunde vi ha minskat påverkansfaktorer 
som t.ex. redan etablerade attityder till lärare och elever samt eventuella fördomar, vilka kan 
ha påverkat vårt sätt att både vilja se och tolka beteenden (i observationerna) och svar (i 
intervjuerna). Vi kan även omedvetet ha tolkat in fördelaktiga och mindre fördelaktiga 
beteenden/svar hos lärarna på grund av kön, ålder och erfarenhet, något som vi är medvetna 
om men även anser vara en oundviklig variabel.  
 
 

 8.2 Vidare forskning  
 
Underlaget vi har fått genom våra fältstudier är magert på grund av tidsbrist och vissa andra 
mänskliga faktorer. Med anledning av detta kan de slutsatser vi dragit inte anses övergripande 
eller generella, därmed inte sagt att det inte finns ett vetenskapligt underlag att bygga vidare 
på. Det finns oerhört lite litteratur som behandlar ämnet tidpunkten på dagen och om det 
påverkar en god lärandemiljö. Detta kunde därför utgöra en bra grund till vidare forskning.  
Det finns gott om litteratur som var för sig hanterar ledarskap i klassrummet/Classroom 
Management och även litteratur som behandlar lärandemiljöer och disciplin. Men litteratur 
som påvisar nödvändigheten med att disciplin, ledarskap i klassrummet och lärandemiljöer 
samverkar är sällsynt. Som lärare är det dock viktigt att inse vikten av att dessa tre 
samexisterar, att goda lärandemiljöer enbart kan arbetas fram genom att anamma en dynamisk 
disciplin och ett demokratiskt ledarskap i klassrummet. Med denna insikt som utgångspunkt 
anser vi att det vore intressant att utöka forskningen till fler skolor, både kommunala och 
friskolor, där fler observationer kan utföras samt intervjuer med lärare och även elever, detta 
för att fler kategorier och variabler ska kunna implementeras och slutsatserna bli mer 
fullödiga och övergripande. Något annat som också skulle vara intressant är att undersöka om 
begreppet disciplin är en del av nuvarande lärarutbildningar och hur mycket det diskuteras 
utanför till exempel konflikthantering och hur lärarens roller har förändrats sedan 1842. Det 
skulle också vara mycket intressant att intervjua t.ex. förvaltningschefer, politiker och rektorer 
för att se om de kan nå en konsensus i frågan om lärandemiljöer, disciplin och lärarens 
roll/ledarskap. Frågan är om alla elever i dagens skola kan mötas på samma villkor när de inte 
har samma förutsättningar? För även om man som skolledare eller pedagog är av den 
uppfattningen att man inte ska lägga in värderingar och därigenom döma elever utifrån 
bakgrund osv. så kan man fråga sig om alla kan nå sin potential i dagens skola.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
FORSKNINGSETISKA PRINCIPER 
 
 
1. Informationskravet: 
 
Regel 1 Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och 
vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att 
de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen 
som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. 
 
 
2. Samtyckeskravet: 
 
Regel 2 Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör 
samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare ( t.ex. om de undersökta är under 15 år och 
undersökningen är av etiskt känslig karaktär). 
 
Regel 3 De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka 
villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem. 
 
Regel 4 I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig 
påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan forskaren och tilltänkta 
undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare. 
 
 
3. Konfidentialitetskravet 
 
Regel 5 All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om enskilda, 
identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter. 
 
Regel 6 Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att 
enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara 
etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. 
 
 
4. Nyttjandekravet 
 
Regel 7 Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för 
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 
 
Regel 8 Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut eller åtgärder som direkt 
påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) utom efter särskilt medgivande av den berörda. 
 
 
Rekommendation 1 Forskaren bör ge uppgiftslämnare, undersökningsdeltagare och andra berörda tillfälle att ta 
del av etiskt känsliga avsnitt, kontroversiella tolkningar etc. i undersökningsrapporten innan den publiceras.  
 
Denna rekommendation får inte tolkas så att t.ex. de som är föremål för forskning skall kunna hindra publicering 
av för dem negativa forskningsresultat. Om individuella uppgiftslämnare eller andra berörda känner sig negativt 
berörda eller orättmätigt kritiserade av forskarens tolkningar och slutsatser, bör värdet av det förväntade 
kunskapstillskottet vägas mot de negativa konsekvenserna för de berörda av en eventuell publicering.  
 
Rekommendation 2 Forskaren bör vid lämpligt tillfälle fråga undersökningsdeltagare, uppgiftslämnare och andra 
berörda personer om de är intresserade av att få veta var forskningsresultaten kommer att publiceras och att få en 
rapport eller sammanfattning av undersökningen. 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor  
 
Frågeområden 

 
Inledande frågor (för ett bättre urval med större reliabilitet):  
• Hur gammal är du? 
• Hur länge har du arbetat som lärare? 
• Vad har du för utbildning? 
 
a) hur ser en god lärandemiljö ut för dig i ditt klassrum?/beskriv en god lärandesituation för 
dig (i ett klassrum). (Spelar tidpunkten på dagen någon roll, hur?) 
 
b) vilka redskap använder du dig av för att skapa en god lärandemiljö? 
 
c) är disciplin något som spelar roll i en god lärandemiljö, i så fall, hur? 
 
d) vilka disciplinära åtgärder använder du dig av i klassrummet? 
 
e) hur ser du på eleven i en lärandesituation? (elevens roll) 
 
f) hur ser du på dig som lärare i en lärandesituation? (din roll) hur menar du? På vilket sätt (lär 
du ut)? 
 
g) Anser du att exempelvis betyg har någon betydelse? (påverkar det lärandesituationen) 
 
h) Vad anser du om ledargestalter i en klass, är det viktigt att identifiera en ledare i en klass 
och varför? (syfte med det) 
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Bilaga 3 
 

Observationsschema med eventuella koder 
 
Elevbeteende: 
P=pratar 
L=lyssnar 
inte 
B=bråkar 
Ly=lyssnar 
A=arbetar 
inte 
Ar=arbetar 
 

Lärarbeteende: 
M=mjuk 
S=stressad 
L=lyssnar inte 
Sk=skäller 
Ly=lyssnar 
Strukturerad/inte 
 

Miljö 
(utseende, 
luft, 
tavlor, 
väggar, 
fönster 
etc.)  
 

Gruppstorlek 
och årskurs 

Tema, 
innehåll 
samt 
ämne på 
Lektionen 
Tid 

Elev- och 
lärarbete
ende: 

Vad 
hän
der
?     

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                41 

Bilaga 4 Kategorischema över lärares uppfattningar och beteenden 
 
Tabell 2. Visar olika jämförelsekategorier och svar mellan de olika lärarna. 

 
Kategorier Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lära re 5 Lärare 6 

 
Lärandemiljö, 
hur ser den ut 
och hur 
skapas den? 
 

Respekt, 
tvåvägsrespekt, 
eleverna ska 
VÅGA, 
aktiverar, 
engagerar, går 
runt och 
bekräftar, ser 
eleverna. 

Lugnt och 
tyst men inte 
tråkigt, en 
bra relation 
mellan 
elever och 
lärare. 

Tillåtande 
miljö, våga 
göra fel, 
varierar 
innehållet, 
engagerar och 
inkluderar 
eleverna. 

Diskussioner 
som hör till 
ämnet, inga 
onödiga 
diskussioner, 
ska inte vara 
knäpptyst. 
Belöning bättre 
än bestraffning, 
berömmer. 

Få eleverna 
att inse 
varför de är 
i skolan, 
eleverna 
ska trivas. 

Ska finnas 
anslagstavlor 
där elevernas 
arbeten ska 
finnas. 
Föredrar att 
elever sitter 
gruppvis. 
Ljust 
klassrum, 
tillgång till 
datorer. 

Spelar 
disciplin 
någon roll? 
Hur? 
 

Måste ha lugn 
och ro, ibland 
har jag högt i tak 
för eleverna, 
tillåter mer. 

Man kan få 
respekt utan 
att vara hård. 

Alla ska veta 
ramarna och 
reglerna, 
vetskapen 
skapar 
disciplin. 

Ömsesidig 
respekt, inte 
militärdisciplin. 

Elever ska 
inte bli 
lidande av 
andra 
elevers 
dåliga 
uppförande. 

Vissa elever 
måste läraren 
ha hård 
hållning till. 
Vissa elever 
är det lönlöst 
att göra 
något åt. 

Lärarens roll, 
vilken är den? 
 

Skapa ett tryggt 
inlärningsklimat, 
ett ”Jag vågar 
svara-klimat” 

Väcka 
intresse, ge 
förståelse, få 
elever att 
fundera. 

Arbetsledarens 
roll. 

Vägledare Handledare, 
pådrivare, 
håller i 
taktpinnen 

Arbetsledare, 
bollplank, 
lokförare 

Elevens roll, 
vilken är den? 
 

Vara modig och 
aktiv, föra fram 
lektionen och 
våga 

Intresserade, 
ställa frågor, 
våga fråga, 
uttrycka vilja 
om hur de 
vill arbeta. 

Lärarens 
draghjälp, 
spelar 
huvudrollen. 

Alla elever kan 
lära sig, deras 
förmåga 
varierar bara. 

Måste vilja 
arbeta 

Eleverna får 
redskapen, 
sen är det 
upp till dem 
att använda 
dem. 

Lärarbeteende 
– 

observationen 
 

Lugn och mjuk Lugn, 
bestämd, 
inkonsekvent 
med 
disciplinära 
åtgärder 

Lugn, 
konsekvent, 
tydlig i 
instruktioner, 
snabbt tempo. 

Mer mjuk än 
hård, ansträngd 
röst, glad, 
lättsam. 

Dämpade 
oroligheter 
snabbt, mer 
mjuk än 
hård, 
skäller inte, 
säger till. 

Ansträngd 
röst, 
repetitiv.  

 


