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Debatten om ordning i skolan

”Politiker behöver ordna det här!” 

”Skolan behöver ordna det här!” 

”Rektor måste se till att..!” 

”Föräldrarna måste ta sitt ansvar!” 

”Eleverna måste skärpa sig!” 

Skoldebatten: Jag:

”Hur kan vi lärare göra för att 

upprätta studiero under 

rådande omständigheter?” 
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Hagsätraskolan, Stockholm 2000 - 2007

Stordammens skola, Uppsala 2007 -



• Våga dela med er av egna 
erfarenheter till varandra

• Våga ta till er av andras 

erfarenheter
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• Skrika 

• Tjata

• Gnälla 

• Avvisa

• Förbjuda

• Bestraffa
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• Förväntningar på elevgruppen

• Förebyggande och förutseende

• Lärarens tydlighet 

• Trygghet

• Lärarens trovärdighet

• Relationen lärare - elev

• Positiv förstärkning

• Hur återbringar du ordning? 

• Om du utmanas av en upprörd elev



•Hur vill du ha det i klassrummet? 

•Förvänta dig ordning. 

•Förvänta dig att eleverna gör sitt bästa.

Förväntningar på elevgruppen



•Placering, grupper etc.

•Extrauppgifter – på djupet

•Tekniken

•Hälsa välkommen

•Rätt material 

Förebyggande och förutseende



Lärarens tydlighet
•Vad ska hända? 

•Vad ska läras ut? Slutprodukt. 

•Hur ska man visa kunskaper? 

•Språkutvecklande arbetssätt 

•Fånga in klassen. 

•Tydlig avslutning 



Trygghet
•Trivselregler (lärare-elev samt lärare-lärare)

•Se alla!

•Visad omtanke

•Det är okej att misslyckas! 

•Locka fram muntlighet!

•Samarbete mellan vuxna på skolan. 



Lärarens trovärdighet
•Behärska ämnet.

•Engagera dig i elevernas skapandeprocesser.

•Visa att du tycker att ämnet är roligt!

•Visa autenticitet genom att ibland fånga upp och 
prata om perifera frågor. Livskunskap. 

• Specialintressen? 



Relationen lärare – elev 

•Elevernas kunskapsutveckling i fokus. 

•Se varje elev!

•Bry dig! 

•Skilj på beteende och person!

•Tillrättavisa och följ upp! 

•Ha roligt! 

•Sätt gränser! 



Positiv förstärkning
•Uppmuntra gott beteende och goda 
arbetsinsatser! Individuellt och i helklass.

•Lyft upp goda exempel framför klassen!

•Skäll inte på improduktiva elever utan stötta 
istället!



Kan du ignorera visst negativt 
beteende? 
•Elev som suckar eller himlar med ögonen när du 
presenterar uppgiften. 

•Elev som vickar på stolen, men inte så att det stör de 
övriga i klassen.

•Elev som tittar bort eller uppenbart sitter och tänker 
på något annat. 

•Elev som kommenterar din genomgång tyst för sin 
bänkgranne, men inte så att det stör de övriga i 
klassen. 



Hur återbringar du ordning? 

•Hjälpmedel?

•Rösten

•Förväntningar

•Var (spela) förvånad!

•Referera till något intressant du hört under 
lektionen! 



Om du utmanas 
av en elev –

Exempel ur 
verkligheten
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