
 

 
 
 
 

FG1296 Självständigt arbete, avancerad nivå inom 
lärarprogram (musik som ämne 1), 15 hp 
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 
2018 
Institutionen för musik, pedagogik och samhälle (MPS) 

Disciplin för nytta och onytta 
En studie om disciplin i ett musikklassrum 

 
Markus Johansson 

 
 

Handledare: Johan Nyberg 
Examinator: Erkki Huovinen 
 



 

2 
 

Sammanfattning 
Disciplin i skolan är idag ett högaktuellt debattämne i Sverige och det engagerar folk i allmänhet 

och politiker i synnerhet. Debatten växlar mellan hur aktörers syn på disciplin ser ut, där några 

menar att det handlar om att använda striktare arbetsmetoder, medan andra menar att det handlar 

om att ge eleverna större inflytande över det egna lärandet. Denna kvalitativa studie behandlar 

hur synen på och förhållandet till disciplin i svenska skolan idag kan se ut för musiklärare och 

elever. Arbetet med att generera data har genomförts med hjälp av olika typer av intervjuer, 

nämligen genom att intervjua tre musiklärare som arbetar på grundskolan samt fyra 

gruppintervjuer med elever i grundskolan.  

Studien visar att disciplin kan uppfattas på olika sätt, men de två mest framstående 

förhållningarna till disciplin är enligt studien upprätthållande av ordning samt självkontroll och 

eget ansvar. Disciplin genomsyrar därmed alla musiklektioner på ett eller annat sätt. 

Upprätthållandet av ordning och regler är mer frekvent i lägre årskurser, medan lärare och 

elever i äldre årskurser ser mer disciplin utifrån att eleverna ska kunna hitta en egen 

självdisciplin och inre motivation genom att bland annat bygga upp ett förtroende till lärare. 

Studien visar att för musikämnet är det viktigt att eleverna lär sig arbeta utifrån ett 

självdisciplinerat beteende, då lärarens närvaro i musikklassrum inte alltid är garanterad. Enligt 

studien ser elever disciplin mer utifrån regler som kan både vara en hjälp och en stjälp. Studien 

föreslår att lärarhögskolor kan erbjuda mer praktisk kunskap om hur lärare kan förhålla sig till 

disciplin i musikklassrummet och för att få en bättre förberedelse ut i arbetslivet.   

 

 

 

 

Nyckelord: Disciplin, classroom management, självdisciplin, auktoritet, ordning och reda, 
undervisning, musikpedagogik 
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1. Bakgrund 
Jag har tillbringat cirka 20 år till att sitta i en skolbänk. Jag har gått i förskoleklass, grundskolan 

och treårigt gymnasium med inriktning mot samhällsvetenskap. Därefter studerade jag ett år 

musik på folkhögskolenivå för att sedan påbörja det 5-åriga musiklärarprogrammet på 

musikhögskolan i Stockholm. Dessutom tog jag ett års studieuppehåll som jag tillbringade på 

en kristen lärjungaskola i norra Indien, samt tre månaders bibelkurs på en missionsskola på 

västkusten. Efter det året väcktes en större längtan inom mig att som lärare kunna inspirera 

elever i deras personliga utveckling i deras förberedelse ut i verkligheten. Frågor som handlade 

om elevernas hela lärandeprocess och hur den ser ut började bubbla inom mig. Samtidigt 

började jag blicka bakåt på min egen studietid och på de lärare jag haft under åren. Något jag 

märkt är att mina lärare har haft olika perspektiv på hur de förhåller sig till disciplin i 

klassrummet, och så även hur jag och mina klasskompisar förhöll oss till det. Vad disciplin 

innebär verkar vara ett problemområde inom skolan eftersom det finns så många uppfattningar 

kring det, som den rådande samhällsdebatten om ordningen i skolan är ett bevis på. Vi har nog 

alla mött lärare från alla ytterligheter – den auktoritära läraren som vill skapa fruktan för sig 

själv och gärna använda straff som metod och utveckla elevers moral (uppfostran), och läraren 

som inte har några som helst tyglar och vill alltid vara på elevernas sida (omsorg).  

När jag avancerat i mina studier har det blivit mindre diskussion om ”ordning och reda” i 

klassrummet och jag har fått större inflytande kring mitt eget lärande. Efter att ha jobbat som 

vikarie i olika ämnen på grundskolor i Stockholm har jag fått ett djupare intresse för disciplin 

och hur det behandlas idag. Jag har mött klasser där jag har fått slå huvudet i väggen för att 

komma på hur jag kan skapa arbetsro, och klasser där arbetet flutit på bra. Om ett år går jag ut 

som färdigutbildad lärare och jag vill veta vad ett sunt förhållningssätt till frågor angående 

disciplin kan vara. Finns det en förhållning som gäller i alla kontexter, situationer och elever, 

eller är det mer individanpassat och komplext än så?  

2009 kallade dåvarande utbildningsminister Jan Björklund svenska skolan för ”flumskola” och 

menade att regeringen skulle ta hårdare tag mot elever med koncentrationssvårigheter, samt 
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riktade kritik mot skoldemokratin1. Jan Björklunds införande av en mer traditionell syn på 

utbildning fick stark kritik från både lärare som forskare, bland annat Sten Svensson, som 

menade att begreppet ”flumskola” var ett rent påhitt och att orsaken till nedgången av svenska 

elevers studieresultat berodde främst på införandet av en konkurrensutsatt och marknadsstyrd 

skola (Svensson & Wingborg, 2014). Syftet med denna undersökning är inte politisk i den 

mening att jag kommer ta parti eller kritisera någon viss politik, dock så existerar en diskurs i 

hur begrepp som disciplin, kontroll, auktoritet och makt används idag om skolan.  

För att förstå hur disciplin i skolan förstås idag kan det vara av vikt att undersöka hur det har 

behandlats i svenska skolan förr. Rösterna om hur skolan ska styras har alltid varit en så kallad 

”het potatis”, vilket historien vittnar om2. Det förs i skrivande stund en het debatt om hur lärare 

bör förhålla sig till detta3. Den förändrade samhällsstrukturen gör det svårare att vara pedagog 

idag än för 50 år sedan (Normell, 2002). Lärare fungerar idag som både psykologer, kuratorer, 

socialarbetare, extraförälder och polis, och de får lägga mycket tid åt sådant de kallar polis- och 

kuratorsjobb, utan att ens ha en motsvarande utbildning för detta (Normell, 2002). Nedan följer 

en inblick i hur utvecklingen av disciplin i skolan under 1900 – talet sett ut och hur den har 

formats av de förändrade samhällsstrukturerna. 

1.1 Historisk bakgrund 
Avsnittet redogör förhållandet mellan disciplin och fostran i skolan, de disciplinära åtgärderna 

i skolan samt utvecklingen av skoldemokratin.  

 

I inledningen till Statens Offentliga Utredningar (SOU) för 1940 års betänkanden står följande: 

“Det är otvivelaktigt skolans uppgift att fostra till oegennytta, plikttrohet, kärlek till arbetet” 

(SOU 1946:31, sid. 7). Skolan har genom historien haft två viktiga mål: fostran och 

kunskapsförmedling (SOU 1944:20, sid. 28, Lgr 69, Lgr 80). Enligt SOU 1946:31 ansågs 

undervisningen i skolan inte bara bistå med undervisning utan vara en plats där barnen skulle 

fostras. Med fostran menades karaktärens utformande, känslo- och viljelivets utveckling samt 

                                                
1 ”Skoldemokrati” kan avse många saker, men en vid mening är att det handlar om att ge eleven mer inflytande i skolan via 
demokratiska beslutsregler (Lundström, Demokrati i skolan?, i SOU 1999:93) 
2 Se kapitel 1.2 
3 http://www.unt.se/asikt/debatt/auktoritet-ar-grunden-4750208.aspx (Hämtad 2017-12-08)  
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de allmänna personliga egenskapernas utveckling. Undervisning innebar att ta till vara på 

kunskaper och färdigheter av skilda slag (SOU 1946:31). Uppfostran har ibland innefattat bägge 

innebörderna, och målet för fostran ansågs vara att ungdomen ska utveckla sin personlighet och 

att “dana varje individ till en så duglig samhällsmedlem som möjligt” (SOU 1944:20, sid. 8). 

Därmed hade fostran två riktlinjer, nämligen att skolan skulle ta hand om individen och dess 

individuella utveckling, samt tjäna samhället genom att fostra individen till förmåga av 

samarbete med andra i samhällets tjänst, till samhällssolidaritet. Hemmet och skolan skulle gå 

hand i hand i sin socialt fostrande uppgift (SOU 1944:20).  

 

De breda sociala uppgifter som lärare har är alltså inget nytt för dagens skolväsende. På 1960-

talet framgick utifrån disciplinhandboken “Läraren, eleven, disciplinen”, att lärare är ett 

mångfacetterat yrke. “Vi är inte bara undervisare utan lika mycket socialvårdare, kurator, 

psykolog, arbetsledare och mycket mer därtill (Ericsson, 1967, sid. 2). 1919 konstaterade 

Beckman i artikeln “Om uppfostran till samhällsansvar” att “tiden är full av nya uppgifter som 

man vill lägga på skolan (Beckman, 1919:115). De nya uppgifterna då var sparsamhetsfostran 

och tandvård: “Vi skola dagligen besikta munnarna, även om vi ha klasser på 50 barn” (ibid.). 

Hemmets fostrande roller har under åren mer och mer överförts till skolan och själva 

undervisningsrollen har därmed fått en större konkurrens av andra arbetsuppgifter.       

 

Brynold, m. fl. (2012) har studerat hur skolans styrdokument format och förändrat lärarrollen. 

I början av den införda skolplikten 1842 fick lärarna relativt fria händer om vad eleverna skulle 

lära sig. Det var inte förens den första läroplanen 1919 inrättades som det fanns tydligare regler 

för skolan. Betyg i ordning och uppförande inrättades, undervisningen skulle vara 

individanpassad och det infördes mål i varje ämne (Brynold m. fl., 2012). Vidare skrevs också 

fostransmål, vilka syftades till att eleven skulle få en demokratifostran.  

Läraren hade disciplinära åtgärder som verktyg för att upprätthålla ordningen i skolan. Det 

fastställdes i den disciplinutredning som gjordes av staten 1947 att exempelvis sen ankomst, 

dålig arbetsdisciplin eller ej utförda arbetsuppgifter var sådant som störde läraren (SOU 

1950:3).  Vidare fastställdes att vid bestraffning skulle elevens ålder, kön och mental hälsa tas 

i beaktning och tillrättavisning skulle ske genom lugn besinning och kärleksfullt allvar. Aga 

fick endast användas då rättelse inte kunnat vinnas genom andra åtgärder. Detta kom dock att 

förändras genom skolagaförbudet 1958, och lärare råddes att ta till andra åtgärder såsom 
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kvarsittning, utvisning från klassrummet eller avstängning från undervisningen. Pedagoger fick 

ett växande intresse för att lära barnet till inre självkontroll, istället för att kontrollera det utifrån 

(Brynold, m. fl., 2012). 

 

Den ökade demokratiseringen i samhället gjorde att det infördes en mer likvärdig skola, en 

fostran till att bli goda samhällsmedborgare med demokratiskt ansvar och ökat elevinflytande 

(Rickardsson, 2010). Detta ges exempel på från SOU 1961:30, där eleverna skulle vara väl 

insatta med skolans ordningsregler och vara med och diskutera dessa. Englund redogör i SOU 

1999:93 hur utvecklingen av skoldemokratin sett ut under 1900-talet och vilken effekt på skolan 

den fick med sig. Han menar att innan folkskolans införande handlade skolan ytterst om fostran 

under fastställda maktstrukturer i samhället. Skolan sågs som statens förlängda arm i 

undervisning och uppfostran av varje individ. Samhället vilade på en hierarkisk karaktär och 

stod i motsats till den skoldemokrati som idag är betydande i skolan (SOU 1999:93). Efter andra 

världskriget ändrades samhällsklimatet och det gick en våg av en demokratisk 

utbildningskonception som skulle säkra demokratin. Samhällsvetenskap infördes som 

skolämne för att väcka känslan av medansvar för samhällsutvecklingen. Å andra sidan skedde 

under efterkrigstiden en ekonomisk och teknisk utveckling som drog skolan åt ett annat håll, 

nämligen att verka för adekvat arbetskraftsproduktion och naturvetenskaplig inriktning samt 

matematisk kunskapsuppbyggnad. Medborgarnas ekonomiska roll kom att vara i fokus (SOU 

1999:93).  

Skolan som fostransväsen kom att under efterkrigstiden svänga mellan dessa båda poler, 

nämligen förberedelse för demokrati och den andra förberedelse för ekonomi och 

arbetsmarknad. På grund av den ekonomiska tillväxten och att arbetskraftsproduktionen ställdes 

i ett större fokus under 1950 – talet så tynade de fostrande kraven bort inom skolväsendet. Under 

1970-talet kritiserades den ”vetenskapligt-rationella” skolan, vilket ledde fram till ett mera 

individuellt skolsystem under 1980 – talet, som var mera influerat av föräldrars prioriteringar 

och bedömningar. Varje enskild skola kunde nu utveckla sin egen profil och fler timmar skulle 

vara reserverade för fritt val (SOU 1999:93). Det slogs fast att demokrati förutsätter en balans 

mellan den enskildes rättigheter och plikter och kollektivets rättigheter och plikter. Englund 

kallar det ”public good” och ”private good”. Det förstnämnda handlar om utbildning utformad 

via staten eller en parlamentariskt vald församling, där varje elev tillskrivs rätten till en likartad 

utbildning. Det senare handlar om att enskilda familjer ges bestämmanderätt över utbildningens 
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utformning. Utbildningen baseras på en enskilda familjens beslut angående barnens karriärer 

eller fostran (SOU 1999:93). 

1.2 Tidigare forskning 
Det finns mycket forskning när det gäller ordning och reda i skolan, både nationell som 

internationell under benämningen ”classroom management”. Nedan följer en översikt av 

forskning och teorier som berör disciplin, makt och auktoritet i skolan. Därefter en beskrivning 

av forskning som gjorts på lärares förhållning som auktoritet i klassrummet samt några olika 

perspektiv på det sociala samspelet mellan lärare och elev. 

1.2.1 Maktutövning 

I detta avsnitt vill jag belysa makt och dess förhållande till disciplin i skolan. Makt enligt 

Foucault (1987/1975) är inte en egenskap som en person eller grupp innehar. Den handlar inte 

heller om en hierarki, alltså en slags uppdelning mellan dem som har makt och dem som inte 

har makt. Enligt Foucault är dessa synsätt för snäva och menar vidare att maktstrukturer 

innefattar hela samhället. Strukturerna finns i alla sociala relationer där människor samverkar 

med varandra. Foucault förknippar inte endast makt med våld, utan menade att makt finns i alla 

vardagens små situationer. Han kallade det för “maktens mikrofysik”, vilken handlar om att vi 

människor korrigerar och kontrollerar oss själva på grund av ett mer eller mindre omedvetet 

disciplinerande beteende (Foucault, 1987/1975). 

  

Maktutövning har tidigare handlat om fokusering på kroppen som sådan. Men där det tidigare 

fanns kritik mot kroppens fysik, riktar Foucault fokus mot kroppen i förhållande till tid och 

rum. Han menar att makten noggrant reglerar var kroppen ska befinna sig, när den ska utföra 

något och hur den ska utföra det. Allt som avviker något av dessa var, när och hur blir därför 

straffbart (Foucault, 1987/1975). Disciplinens existens bygger just på att så många som möjligt 

ska rätta sig efter dessa var, när och hur. Foucault kallar detta för att den disciplinära makten 

normaliserar. Ju fler som rättar sig och håller igång mekanismerna desto effektivare blir 

maskineriet. Effektiviteten blir därför central för att förstå den disciplinära makten (Foucault, 

1987/1975).  
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1.2.2 Auktoritet i kris 
Lärare innehar en roll som innebär att de skall ha social kontroll över sitt klassrum (Stensmo, 

1997). Den sociala kontrollen är en process där läraren försäkrar sig om att eleverna följer de 

regler som fastställts tillsammans. Stensmo menar vidare att kontrollen bör vara flexibel för att 

kunna anpassas efter undervisningssituation och för att inte bli ett självändamål (Stensmo, 

1997). I klassrummet innehar läraren auktoritet att bestämma över eleverna, eftersom det är 

läraren som ska värdera elevernas handlingar och ansvarar för alla elevers rätt till likvärdig 

utbildning (Stensmo, 1997). Det finns dock en väsentlig skillnad på hur lärare kan använda sin 

auktoritet. En auktoritär lärare kan vara enväldig och bygga en odemokratisk anda samt utnyttja 

sin roll och maktposition på ett negativt sätt. Enligt Stensmo bör lärare istället tillämpa sin 

auktoritet i ömsesidiga och respektfulla relationer. Disciplin kräver att läraren är medveten om 

sin auktoritet och hur den praktiserar detta (Löwenborg & Gislason, 2002).  

 

Många i dagens debatt om skolan ställer sig frågan ifall auktoriteten är i kris?4 Ziehe 

(1982/1986) har diskuterat hur relationen mellan barn och vuxna förändrats under 1900-talet. 

Han menar att den har förändrats till följd av att skolan att förlorat sin aura. Denna förlust 

bygger på att skolans gamla traditioner förlorat trovärdighet utan att ha ersatts med nya. Lärare 

blir således relationsarbetare som försöker fylla ut det tomrum som uppstått. Tidigare kunde 

lärare förlita sig på den gamla traderade kulturella självklarhet att de skulle uppfattas som en 

auktoritet. Att numera verka mer som en relationsarbetare gör yrket desto mer komplicerat 

(Ziehe, 1982/1986). Men liksom lärare nu som då fick mera arbetsuppgifter är problematiken 

kring auktoritet inte heller något nytt. Ström (1964) berättar om en händelse som skedde tidigt 

1900 – tal som involverade ryska smällare i klassrumsdörrarna, väckarur inlåsta i kassaskåp 

och smältande snöbollar på katederstolen. Den disciplinkris som hävdas flitigt av många av 

dagens debattörer kan däremot hämta kraft från synen på lärarens disciplinära befogenheter. 

Idag tenderar många att peka på den stora skillnaden i maktmedel och hur dessa används. Det 

är problematiskt att tala om auktoritetens och maktmedlens kvantitativa vara, och lärares 

auktoritet har alltså också historiskt sett ansetts som en bristvara och lär troligtvis förbli ett 

ständigt debattämne inom pedagogiken och allmän utbildning.   

                                                
4 Se kapitel 1   
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1.2.3 Socialt samspel och interaktion 

Pedagoger har alltid, medvetet eller omedvetet, olika förväntningar på sina elever. Om inte 

eleven uppfyller dessa förväntningar kan det uppstå en problematik. Charles (1981) lyfter fram 

vikten av att man som pedagog alltid bygger sin relation till eleverna utifrån dennes 

förutsättningar, kunskaper, erfarenheter och svårigheter. Utifrån skolans värdegrund som 

bygger på demokratiska och moraliska värden kan läraren förevisa prosociala beteendemönster. 

Detta innebär att eleverna lär sig hur man är en bra kompis, hur man visar omsorg, hänsyn, 

respekt och utveckla empati för varandra (Thornberg, 2006). Lärare kan väcka elevers 

empatiska förmåga genom att föra regelbundna samtal med eleverna om vilka känslor som 

väcks i olika situationer. Genom detta kan lärare således uppmärksamma eleverna för hur de 

kan handla empatiskt och utveckla sin egen självinsikt. Lärare ska vara en förebild i det 

vardagliga samspelet i klassrummet, ställa krav, sätta upp regler men samtidigt skapa utrymme 

för frihet inom de uppsatta ramarna (Thornberg, 2006). Pedagoger behöver vara observanta på 

elevers känslor, resonemang och uppmuntra dem till att vara delaktig i sitt eget lärande. Tids 

nog kan lärare ge eleverna ansvar över andra elever och uppmuntra till ett kooperativt arbetssätt 

så eleverna själva kan ta ställning till andras lärande. Ansvarstagande blir här en viktig princip 

för att kunna utvecklas socialt (Löwenborg och Gislason, 2002), vilket kräver att eleverna kan 

agera självständigt och ta eget ansvar över sina studier. Detta är en definition av disciplin, vilket 

redogörs mer för i följande teorikapitel.    

1.3 Teoretiskt perspektiv på disciplin 
Begreppet disciplin är ett mångfacetterat begrepp och väcker olika åsikter och känslor (Charles, 

1984). Begreppet kommer från latinska ordet disciplina, vilket betyder uppfostran, tukt och 

ordning (Stensmo, 1997). Nationalencyklopedin beskriver disciplin som en ordning som bör 

finnas för effektiv undervisning: 

 
Vilket innehåll man ger begreppet sammanhänger med uttolkarens grundläggande människosyn. Om 
eleven uppfattas som opålitlig och lat av naturen och därför måste kontrolleras, leder detta till krav på en 
disciplin grundad på yttre kontroll och auktoritet som inte ifrågasätts. Om däremot eleven uppfattas som 
pålitlig och villig motiverar detta att disciplinen byggs på självkontroll, betingad av kraven från de 
uppgifter som skall fullgöras. Den s.k. pluggskolan utgick i stort från den förra uppfattningen; straff, 
särskilt kroppsaga, användes som medel för att hålla disciplin. Nutida reformpedagogik utgår mera från 
elevens spontana intressen och behov och söker skapa disciplin mera genom belöningar än straff. 
(Nationalencyklopedin, 2013)   
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Michel Foucault (1987/1975) menar att fängelset är det mest extrema och renodlade exemplet 

på en disciplinär institution. De mekanismer som präglar denna disciplinära institution återfinns 

i såväl arméer, fabriker, sjukhus samt skolor. Disciplin kan ses som en form av maktutövning 

som inte kräver någon fysisk form, utan makten är snarare operationell eller relationell, vilket 

innefattar organisering av rum, individers beteenden, hantering av föremål samt kontroll av tid 

(Deleuze, 1988, Foucault, 1987/1975). 

 

Den brittiske sociologen Martyn Denscombe beskriver två olika typer av ordningsstörningar. 

Han delar upp dessa mellan de synliga och de osynliga störningarna. De synliga handlar om 

sådant eleverna gör under lektionstid som inte hör till undervisningen, sen ankomst eller att en 

elev påverkar annan elev negativt under lektionstid. Detta definierar Denscombe som 

disciplinproblem. Den osynliga störningen påverkar endast en enskild elev eller delar av klassen 

och kan jämföras vid koncentrationsstörningar. (Denscombe, 1985). 

 

I amerikansk och brittisk forskning benämns ordning i klassrummet som classroom 

management eller CM. Christer Stensmo (1997) hänvisar till den brittiske pedagogikforskaren 

Walter Doyle, som menar att de så kallade disciplinära problemen som många menar skolan 

står inför inte beror på elevers uppförande eller engagemang, utan snarare beror på problem 

med ordning i klassrummet och lärarens ledarskap i klassrummet.  Doyle menar att för att skapa 

gynnsamma förutsättningar för arbetsro bör läraren skapa rutiner vars syfte är att upprätthålla 

ordningen istället för att disciplinera elever (Stensmo, 1997). Själva begreppet ordning i 

klassrummet, menar Stensmo, kan inte definieras utifrån ett och samma tillstånd utan detta 

beror på undervisningsform och situation. Därför bör lärare vara försiktiga i arbetet med att 

upprätthålla ordning, och mer se den som en process än något statiskt tillstånd (Stensmo, 1997).  

 

Ett disciplinerat klassrum innebär att eleverna själva tar ansvar för sitt eget lärande (Stensmo, 

1997). God disciplin är likvärdigt med självdisciplin, så att eleverna kan reglera sitt arbete på 

ett gynnsamt sätt där alla kan arbeta mot det gemensamma målet (Stensmo, 1997). God disciplin 

anses också kännetecknas av att eleven sköter sitt arbete och tar ansvar och vårdar sina 

relationer (Charles, 1984). Resultaten blir dessutom ännu bättre ifall eleverna själva får vara 

med och påverka sitt eget lärande samt kunna agera självständigt, visa respekt för andra och 
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arbeta koncentrerat. Charles menar att disciplin är nödvändig på grund av tre aspekter, 

nämligen: 

1. För demokrati, vilket medför att eleverna respekterar varandra och löser konflikter 

genom diskussion och samtal. 

2. För hälsa och välbefinnande. Ett stökigt klassrum bär med sig både fysiska och psykiska 

påfrestningar. 

3. För människans inlärning. Självdisciplin är ett måste för att kunna behärska eller lära 

sig något (Charles, 1984) 

1.4 Syfte och avgränsning 
Syftet med denna undersökning är att studera hur förhållandet och synen på disciplin i skolan 

är bland musiklärare och elever i grundskolan. Undersökningen kommer ta sitt ursprung i 

forskning kring disciplin i skolan historiskt sett ut under 1900 – talet och hur den förändrats till 

det som menas med disciplin idag. Utifrån detta kan två frågeställningar formuleras: 

 

- Vilket är musiklärares egna förhållande till disciplin i skolan? 

- Vilket är elevers förhållande till disciplin i skolan? 

 

Studien genomfördes på musiklärare och elever i den svenska grundskolan. Syftet har ett 

musikpedagogiskt perspektiv, vilket innebär att förhållningen om disciplin i skolan utgår från 

en musiklärares roll och klassrumsmiljön i ett musikklassrum. Anledningen till att jag inriktar 

mig på musikämnet är att jag kommer själv arbeta som musiklärare och upplever att 

disciplinfrågor är mer aktuellt på grundskolan än på gymnasiet.  
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2. Metodbeskrivning 
Detta kapitel beskriver metoden jag valt för att genomföra den empiriska undersökningen. Jag 

har valt att utgå ifrån Steinar Kvales sju stadier i hur man genomför en kvalitativ 

forskningsintervju. Dessa stadier inkluderar tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, 

verifiering och rapportering (Kvale, 1997).  

2.1 Kvalitativ forskningsintervju 

I studien om lärarnas förhållande till disciplin ansåg jag det lämpligast att använda mig av 

kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa forskningsintervjun definieras som “en intervju vars syfte 

är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna 

fenomenens mening” (Kvale, 1997). Kvale menar också att intervjuer som forskningsmetod 

kräver god planering. En metodologiskt orienterad nybörjarforskare kan ställa sig en rad 

praktiska frågor inför ett intervjuprojekt, där alla syftar till att forskaren vet vad syftet med 

frågan är och om den går inom ramen för studiens syfte och frågeställningar (Kvale, 1997). 

Första stadiet som Kvale använder är tematisering, alltså att före intervjun skaffa sig god 

förkunskap i ämnet, formulera ett klart syfte samt känna till och ta beslut om vilken intervju 

som är mest lämplig för studien (se kapitel 1.2 samt 1.5). Jag insåg att åsikterna om disciplin i 

skolan går åt skilda håll, och därför beslöt jag mig för att använda enskilda- och gruppintervjuer.  

Intervjuer ger en ytterligare dimension på frågorna som hade varit svår att få fram med 

exempelvis enkäter. När jag intervjuade eleverna valde jag att intervjua dem i grupp om fyra 

till fem personer, på grund av att jag ville åt en mångfald i svaren för att upptäcka olikheter.   

Därefter fortsatte jag med planering. Jag bestämde mig för att intervjua lärare och elever, och 

gjorde intervjufrågorna utifrån en halvstrukturerad form (se bilaga 2 och 3), vilket innebär att 

det finns fasta frågor men att ordningen av frågorna kan variera. Frågorna är öppet ställda för 

att som forskare kunna träda in i informantens världsbild så mycket som möjligt. Under 

planeringsskedet kontaktade jag musiklärarna via mail samt telefon och skickade ut information 

till de elevers vårdnadshavare som var yngre än 15 år för att få deras godkännande om 

medverkan i studien (mer om detta under kapitel 2.4). Under intervjun ställde jag mina frågor 
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samtidigt som jag spelade in intervjun med min telefon för vidare utskrift. Efter transkribering 

valde jag ut de delar av materialet som var relevanta för min undersökning, genom ett eget 

kodningssystem där jag kunde urskilja mönster, likheter och olikheter i intervjuerna. 

Kodningssystemet var uppbyggt efter olika områden, där varje område gavs en egen färg. Ett 

område kunde till exempel handla om sambandet mellan disciplin och fostran. Därefter 

jämfördes varje färg parallellt med varandra för att upptäcka olika mönster, olikheter och 

likheter. På detta sätt analyserades informanternas svar och den intressanta data för 

undersökningen kunde således presenteras som ett resultat. 

Jag genomförde fyra gruppintervjuer med lärarnas elever. Gruppintervjun har mer eller mindre 

öppna frågor som eleverna får diskutera (se bilaga 2). Det positiva med gruppintervju är att 

eleverna kan stimuleras av varandra, och nackdelen är att det händer lätt att en eller två personer 

dominerar, och somliga personer är mer rädda att yttra sig inför andra. Det kan även finnas en 

förväntan från eleverna att de ska svara på ett visst förväntat sätt (Andersson, 2001).  

Att intervjua yngre barn ställer särskilt höga krav på intervjuaren. Barn lever relativt 

mycket i nuet och som kan färga det de säger till intervjuaren, samt att uthålligheten är mindre 

än hos äldre barn. Därför bestämde jag mig för att inte ha så många frågor och försöka hålla 

intervjuerna under maximalt 15 minuter. Intervjuaren kan då bibehålla deras motivation och 

intresse eftersom barn lätt distraheras av sådant som sker runt omkring dem. Det är också viktigt 

att inte lägga svar i deras mun, eftersom barn gärna vill vara den vuxne till lags (Andersson, 

2001). Andersson menar att intervjuaren får de tillförlitligaste utsagorna från barn när de själva 

får spontant berätta istället för att ställa en rad frågor, vilket gjorde att jag formulerade så öppna 

frågor som möjligt så de fick rum att tänka fritt (se bilaga 2). 

2.2 Urval 
Jag valde tre musiklärare efter ett antal kriterier jag satte upp som var lämpliga för studiens 

syfte. Dessa var att de skulle jobba med musik i grundskolan i halv- eller helklass, deras 

arbetserfarenhet skulle skilja markant dem åt samt de skulle vara av olika ålder, allt för att få 

en så stor bredd som möjligt. Eftersom studien fokuserar på lärare i grundskolan valde jag en 

som jobbar med yngre åldrar, den andra på både lågstadiet och högstadiet och den tredje endast 

på högstadiet. En av dem är nyexaminerad 2015, den andra har jobbat 16 år och den tredje 33 
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år. Jag anser att bredden på informanterna är stor nog att avse den målgrupp jag fokuserar på i 

min studie och antalet är inom ramen för det som krävs för en kvalitativ studie av denna 

omfattning. Eleverna valdes ut genom att ta en klass som läraren hade i anslutning till intervjun. 

Även här blev åldersgruppen olika. Den ena klassen var uppdelad på två grupper, som bägge 

var åtta år gamla. Den andra var tolv år gamla och den sista 15 år gamla. Även här finns en 

bredd på åldersgrupp vilket jag anser vara viktigt för studiens syfte. Lärarnas namn är fingerade 

och blivit uppkallade efter bokstavsordning (Adam, Berit och Carl). Här följer nu en 

presentation av lärarna: 

• Adam har jobbat som musiklärare i tre år och tog musiklärarexamen 2015. Adam är 27 

år och är både yngst och den mest oerfarne av mina informanter. Adam har jobbat mest 

i kulturskola, men undervisar nu på låg- och mellanstadiet på tre olika skolor i olika 

tätorter. Adam undervisar i halvklass (tio till tolv elever) och har 40-minuters-lektioner. 

Jag träffade åtta av Adams elever som var uppdelade i två grupper. Eleverna känner 

varandra eftersom de går i samma klass, och de är mellan åtta och nio år gamla.   

• Berit är 57 år och har jobbat som musiklärare på mellan- och högstadiet i 33 år sedan 

hennes examen 1983. Av mina informanter är Berit äldst och har jobbat längst av alla. 

Berit undervisar även i engelska som andra ämne och undervisar just nu i båda ämnena. 

Berit har också halvklasser i musik och undervisar i ett storstadsområde. Jag träffade 

fyra av Berits elever som går i samma klass, vilka var tolv år gamla. 

• Den sista musikläraren jag intervjuade var Carl. Han är 45 år gammal och har undervisat 

16 år på både högskola, gymnasium, kulturskola och högstadium. Carl examinerades 

2005 och undervisar just nu endast musik i helklasser. Carl jobbar på en grundskola i 

ett storstadsområde. Jag träffade fem av Carls elever ur samma klass, som alla var 15 år 

gamla.  

2.3 Forskningsetik 
När det gäller forskning som involverar människor finns vissa regler som jag förhållit mig till i 

denna studie. Enligt den så kallade Nürnbergkoden har informanten rätt att avbryta sitt 

deltagande i forskningen samt att ingen data som insamlas skall kunna kränka personens 

integritet (www.vr.codex.se). Under min undersökning har jag därför varit mycket noggrann 
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med att informera om detta. Alla namn i studien är fingerade och de skolor de jobbar på är inte 

specificerade, allt enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska regler (www.codex.vr.se). 

När det gäller forskning som involverar barn under 15 år krävs båda vårdnadshavarnas 

godkännande. Alla barn under 15 år som medverkat i studien finns skriftlig godkännande på 

från barnens målsmän (se bilaga 1).  
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3. Resultat 
Nedan följer först resultaten från intervjuerna med musiklärarna, därefter intervjuerna med 

eleverna. Materialet är bearbetat utefter ett kodningssystem där jag letat efter mönster, 

skillnader och likheter i informanternas svar. I slutet av resultatet följer en sammanfattning, där 

enligt min tolkning jag sammanfattar de viktigaste ståndpunkterna som kom fram ur 

intervjuerna. 

3.1 Intervjuerna med musiklärarna 
Det framgick av intervjuerna att samtliga lärare tyckte att disciplin i skolan är viktigt. Däremot 

varierade lärarnas meningar om vad disciplin innebar i viss mån och talade kring det som både 

något positivt och negativt. Adam pratade om disciplin som i betydelsen “ordning och reda”. 

Han tyckte disciplin klingade lite militäriskt och strikt. Ordning och reda är däremot en 

förutsättning för lärande, menade Adam: 

Det handlar ju hela tiden om att förebygga, även fast det kan kännas nästan larvigt ibland när man står 
där och hyschar eller står där militäriskt och ställer upp sig i ett led så tror jag det är en väldigt viktig 
grund faktiskt för att bygga på den här lugnet och hitta arbetsron. 

 
Både Berit och Carl menade att disciplin klingar negativt. Berit menade att för henne handlade 

disciplin om att man som musiklärare skulle “stoppa eleverna”, “hindra kreativiteten” och “ta 

bort glädjen”. Däremot menade hon att disciplin är viktigt för att kunna upprätta en struktur på 

lektionerna. Eleverna behöver veta när man ska lyssna på läraren, på varandra och respektera 

varandra, menade hon. Carls första respons till disciplin var att disciplin blir negativt när det 

kommer utifrån och läggs på en elev. Carl menade att den typen av disciplin handlar om regler, 

till exempel som inrätta sig i ledet, följ lärarens instruktioner, och så vidare. Men han hade 

också en annan bild till disciplin:  
 

Samtidigt kan disciplin vara väldigt positivt om det kommer från en själv. Till exempel övningsdisciplin, 
att jag faktiskt lägger upp ett eget schema hur jag ska nå dit jag vill med mitt instrument. Det kan ju vara 
vad som helst, vad jag än håller på med, att jag har självdisciplin att faktiskt genomföra det jag ska göra.  
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Även Berit pratade mycket om att disciplin ska vara något som kommer ifrån eleven själv. Hon 

menade att som lärare kan man ibland behöva backa undan för att inte hindra deras egna 

drivkraft och spelglädje. 

 
Man kanske kan tänka sig in i hur det känns att va ungdom att tänk att inte ha nåt instrument hemma, så 
sitter man framför en keyboard med alla möjliga ljud och tangenter, man brinner ju bara för och få pröva! 

 
Att bygga en relation med eleverna var samtliga lärare överens om att det är viktigt för hur man 

kan förhålla sig till de regler som finns. Adam berättade att han försöker utnyttja tiden som 

rastvakt till att bygga en relation med sina elever, för att de ska förstå att han vill dem väl. Adam 

jobbar på en låg- och mellanstadieskola, där det finns många tydliga regler. Till exempel möter 

Adam upp eleverna i deras klassrum, de går på led tillsammans till musikklassrum, de har 

bestämda sittplatser, de räcker upp handen och spelar inte på instrumenten utan lärarens 

tillåtelse. Adam har dessutom satt upp ett papper med titeln “spelregler”, där reglerna som gäller 

i musikklassrummet står. De pratar ibland om dessa regler tillsammans för att det inte ska vara 

någon överraskning för någon ifall någon bryter mot någon regel. Adam menade att reglerna 

finns främst för elevernas skull, för att de ska må bra och känna sig trygga.  

Även Carl pratade om att relationen till eleverna är viktig. Som nyexaminerad berättade 

Carl att han prövade att vara mera sträng som lärare. Han märkte senare att det fungerade 

mycket bättre att bygga en långsiktig relation med dem så att de känner förtroende till honom 

än att vara sträng:  

 
Det pratas mycket om respekt på skolan just nu, att om du själv vill bli respekterad ska du respektera 
andra. Men jag är nog mer inne på förtroende, att eleverna har förtroende för mig och vet att jag vill lära 
dem någonting och jag vill att de ska lyckas.  

 
Att bygga en långsiktig relation betyder inte, menade både Adam och Carl, att man alltid är 

snäll och tillåter allting utan snarare att man är tydlig med vad som gäller och att eleverna vet 

vad som förväntas av dem. Bägge pratade om att man måste hitta sin väg som lärare och hur 

man ska förhålla sig till eleverna, beroende på hur man är som person och vad som funkar bäst 

för eleverna. 

Berit berättade för mig att hennes elever ofta talar om för henne att hon är för snäll och 

att hon ska säga ifrån mer om det uppstår någon slags oro i gruppen. Berit menade att det finns 

en stor risk att man sårar någon ifall lärare ryter i, utan istället vill hon försöka tala så vänligt 
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hon kan. Som exempel nämner hon att hon brukar förklara varför de har vissa regler, istället för 

att skälla ut någon som bryter mot dem. Berit berättade att det finns många vuxna som blivit 

sårade av sina musiklärare när de var små, och som har en bild av sig själva som omusikalisk 

eller tondöv, eftersom läraren hade sagt det till dem. Om något är dåligt, menade Berit, så ska 

lärare inte koppla det till den personen, utan att försöka ge en positiv feedback där man lyfter 

fram det som är bra istället. 

 

Samtidigt som alla lärarna ville ha en god relation till eleverna så finns det vissa förhållningar 

lärarna omsluter för att kunna nå upp till en god klassrumsmiljö som främjar lärande. Det var 

mer tydligt att Adam som undervisade i de lägre åldrarna hade fler utskrivna och uttalade regler 

än Carl och Berit, som jobbade på högstadiet. Adam berättade att reglerna som finns är för det 

mesta samma som gäller på hela skolan. Dessa har framförallt utarbetats av rektorn, som enligt 

honom kan vara mer eller mindre drivande i frågan. På skolan där Carl jobbar har rektorn 

beslutat att det ska finnas en form inför lektionen som skall gälla i samtliga ämnen. Formen 

innefattar att eleverna ska stå på led utanför klassrummet, att läraren ska hälsa på alla elever, 

att målen för lektionen ska finnas synliga för alla och det ska vara ett upprop och en genomgång 

i början av varje lektion. Vid slutet av lektionen ska det ske en återkoppling, alltså att eleverna 

utvärderar hur de jobbat under lektionen. Carl tyckte formen är bra, eftersom han ser det som 

att den hjälper till att skapa ett lugn och en trygghet hos eleverna.  

 

En av mina frågor till informanterna var hur de ser på skillnaden mellan hur musiklärare jämfört 

med icke-prest5 lärare förhåller sig till disciplin i klassrummet. Samtliga lärare diskuterade då 

om ljudnivån som är högre i ett musikklassrum än i andra klassrum. Berit och Carl menade att 

som musiklärare måste man ha en högre tröskel och tolerans mot ljudnivåer än övriga lärare. 

Berit, som även undervisar i engelska, upplevde dessutom att eleverna har olika förväntan på 

hur klassrumsmiljön ska vara i de olika ämnena.  Hon menade att eleverna är lugnare under 

engelskan än på en musiklektion. Hon spekulerade också om ifall det beror på att hon iklär sig 

olika förhållningar mot disciplin i de olika ämnena, där hon låter eleverna vara mer fria att röra 

sig i rummet under musiklektionen och prata mer med varandra, än under engelskalektionerna. 

Carl reflekterade om ifall skillnaden i vad eleverna haft för upplevelse av musikundervisningen 

                                                
5 ”praktiskt – estetiska” ämnen, såsom musik, bild och slöjd. 
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under låg- och mellanstadiet kan vara större, än deras skillnader i till exempel svenska. Adam 

berättade att han tror det beror mer på hur läraren är, än vilket ämne man undervisar i. Han 

menade att varje lärare är unik i sig och har olika sätt att möta eleverna på, vilket kan påverka 

klassrumsmiljön bortsett från vilket ämne det är.   

 

En av mina frågor till informanterna var hur de såg på sambandet mellan disciplin och fostran. 

Här höll samtliga med om att skolan har en fostrande uppgift, alltså ett större uppdrag att forma 

eleverna till goda samhällsmedborgare. Berit upplevde att skolan ibland verkar ha större ansvar 

när det gäller fostran av eleverna än vad hemmet har. Hon pratade om att hon hoppas att 

eleverna “har det i sig” ifrån deras egna uppväxt, det vill säga att eleverna vet hur man relaterar 

till varandra i en social samvaro, att man visar respekt, delar med sig, man lyssnar, och så vidare. 

Däremot menade Berit att man inte alltid kan ta för givet att alla barn fått med sig denna typ av 

kunskap: 

 
…som när man ska dricka vin som Edward Blom! Han säger att man ska hålla i själva foten av glaset, 
allra helst i plattan under foten, där ska man hålla om man är fin. Vet man inte det och är på en fin fest 
och håller i kupan och det blir flottiga fingeravtryck av att man äter chips först, då tycker alla de som lärt 
sig den regeln att det är vulgärt, men man själv vet inte så man kan ju inte göra det och det är samma lite 
med elever. Man kan inte utgå ifrån att det sitter i en.  

 
Carl jämförde mellan regler på skolan och lagar i samhället. I samhället finns konsekvenser 

ifall man bryter mot en lag, och det skulle vara berättigat med ett straff. Men i skolan, menade 

Carl, handlar det först och främst om relationen till eleven. Han ser problematiskt på synen att 

straffa en elev som man skulle göra vid en lagförbrytelse i samhället. Adam pekade återigen på 

vad som utgör förutsättningar för lärande, där han menade att lärande inom just hans egna ämne 

vilket är lärarens yttersta ansvarsområde. Däremot höll Adam med om att det ibland är svårt, 

särskilt som nyexaminerad lärare, hur man bör förhålla sig till elever som inte lever upp till de 

olika regler som finns: 

 
Jag kunde nästan uppleva mig ställd som lärare i början. Varför sitter han och skriker eller sparkar, det 
här står inget om i min bok, så där ska du inte bara göra. Vad gör man då? Kanske man kan ha “case” 
som övningar i utbildningen. Träna på lågaffektivt bemötande och hur det fungerar i praktiken.     

 
Adam upplevde att han hade fått för lite kunskap om hur han kan förhålla sig till ordning och 

reda från sin utbildning. Han menade att han hade lärt sig det mesta av den kunskapen ute på 



 

21 
 

fältet och under sin praktik. Carl delade den meningen och sa att han hade lärt sig hur han kan 

förhålla sig till disciplin på hans trumpetlektioner. Där blir det tydligt vad man måste öva på 

och hur man kan bygga upp en god självdisciplin, menade Carl. Det är dessa kunskaper han 

försöker förmedla mest till hans elever.   

3.2 Intervju med eleverna 

Vad jag ville komma åt här är att förstå mer av hur elevernas förhållande till disciplin är.  

 

Eleverna från Carls grupp tyckte att ordet disciplin känns strikt och tråkigt, men att det är bra 

eftersom det blir mer effektivt arbete.  

 
Det är lite strikt, stramt, tråkigt kanske, men det är ju effektivare och bättre på så sätt. Allting blir ju bättre 
om man hela tiden är disciplinerad men det är ju inte så lätt ibland och kan kännas tråkigt 
 
Är disciplinen högre, blir lektionerna effektivare. Läraren behöver lägga mindre tid på att förklara. 
Effektivt. 

 

De upplevde också att det är bättre att vara disciplinerad eftersom det ger ett bättre lärande för 

hela gruppen.   

 

Grupperna gav många olika exempel på vad de tyckte dålig disciplin var. Det kunde handla om 

att sitta och prata med varandra, inte räcka upp handen, inte lyssna eller att inte lyda läraren. 

Jag frågade varför de tror att det blir en sådan stämning i klassrummet ibland. En av de yngsta 

grupperna berättade att det är eleverna som triggar igång det själva. “Man säger åt någon att 

sluta vicka på pallen, sen gör man det själv. Alla blir som små poliser”, sa en person i en grupp. 

De berättade hur eleverna själva brukar kommentera på saker som deras klasskompisar gör eller 

säger, vilket kan ge upphov till att alla skrattar eller att de börjar prata med varandra. En person 

ur Carls grupp berättade att det kan också bero på hur läraren är. Om läraren är för sträng och 

har en hård attityd mot eleverna kanske man inte vill lyda för den sakens skull:  

 
Om läraren är för sträng och skriker på eleverna så ogillar eleverna läraren mer och är inte sugna på att 
va tysta för den sakens skull. Kan heller inte va för snäll, för då kanske eleverna pratar för den sakens 
skull. Man måste kunna disciplinera barnen och säga till på ett bra sätt. 
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Berits elever påstod det kan bero på att man är lite mer fri att göra vad man vill på 

musiklektionen än i andra ämnen. De upplevde att det kan vara strängare på en mattelektion 

och där är det mindre prat och rörelse i rummet.  

 

När jag frågade om de regler som finns i musikklassrummet var det Adams grupper som bäst 

kunde redogöra för vilka regler som fanns. I de andra grupperna verkade reglerna vara lite mer 

outtalade och de nämnde generella regler som gäller för hela skolan. Berits grupp tyckte att 

reglerna i sig är en självklarhet och att ingen direkt förmedlat dem till dem, utan att man mer 

eller mindre borde förstå själv vad som gäller. Carls grupp uttryckte samma ståndpunkt, och 

reflekterade vidare om den lektionsform som finns på deras skola, där alla lektioner ska börja 

och sluta på samma sätt. De upplevde det som en självklar form och frågade sig hur man hade 

gjort utan den. En av personerna ur gruppen upplevde att reglerna var viktigare när de var yngre, 

men när man blir äldre förstår eleverna mera sitt eget ansvar i skolan: 

 
Disciplin bör komma med från uppfostran, lyssnar på den som pratar, gör det man ska, ingår i uppfostran 
att lyssna på den som är ledare. I lågstadiet sätts det också. Har man bra disciplin i lågstadiet fortsätter 
det upp i mellanstadiet. Men nu stör det mer, för nu känns det som att skolan faktiskt betyder något för 
att om jag inte kommer på den här lektionen så får det en effekt.  

 

Grupperna fick också reflektera kring hur klassrumsmiljön under musiken är när det är god 

disciplin. En av de yngsta grupperna tyckte att det kan vara lättare att jobba ifall det är lite prat 

i bakgrunden och att de tyckte det kan bli jobbigt ifall det är för tyst. Ibland tyckte de dock att 

det kan vara skönt när det är tyst och när alla är lugna och lyssnar istället. Den äldsta gruppen 

tyckte att hög disciplin innebär att eleverna övar på det de ska och när de pratar med varandra 

så handlar det om ämnet.  

 

På frågan hur eleverna tyckte att läraren bör förhålla sig till disciplin uppkom lite olika svar. 

Adams grupper tyckte att han ska kunna vara både snäll och sträng, men ha attityd. En person 

ur grupperna uttryckte att läraren ska undvika att inför alla elever tillrättavisa, utan istället gå 

fram till den personen så bara den hör, eftersom det kan bli jobbigt för den ifall alla hör. Berits 

grupp upplevde att deras lärare har en trevlig och ödmjuk förhållning till ordningen i 

klassrummet. Det framkom dock att det var flera i klassen som brukar skapa oro i gruppen 

genom att inte lyda eller respektera andra under lektionen. De uttryckte det så att de tyckte 
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Berits inställning var bra ändå, men att de kunde bli bättre på att hålla reglerna. Carls grupp 

upplevde att det kan vara svårt för läraren att ha kontroll över alla, eftersom de är uppdelade i 

olika ensemblerum under lektionerna: 

 
Som musiklärare är det också svårt att ha koll. Vi sitter ofta uppdelade i fyra rum, då är det jättesvårt att 
ha koll på klassen och det blir som ett eget ansvar. Och det, han kan ju bara kolla det rummet han är i. 
Det blir ju bäst om man på nåt sätt jobbar upp ett förtroende så att man hela tiden jobbar bra liksom. Så 
det inte blir det här, okej läraren är jättesträng och när han inte är här kan vi göra vad vi vill. Men när han 
kommer så är man jätteskärpt. Det måste ju ändå va en slags balans. 
 
 

De menade att förtroendet för läraren är viktigt för att eleven ska förstå att de har ett eget ansvar 

för sitt lärande. Dock tillade en av eleverna att det är individuellt, då vissa elever behöver mer 

stöttning från läraren eftersom de själva inte är så motiverade.   

3.3 Sammanfattning resultat 
 
Musiklärarna 
 
Jag ser utifrån intervjuerna att lärarna beskriver disciplin på två sätt:  

 

Disciplin är: 

● “ordning och reda” och regler. Kan uppfattas som strikt och att man vill stoppa eller 

hindra eleverna. Negativt när det är något som kommer utifrån och “läggs på” eleverna.   

● självdisciplin och något positivt när det kommer från eleven själv. Viktig för att hitta en 

struktur, lugn och arbetsro.  

 

Läraren med äldst elever talade mest om disciplin utifrån begreppet självdisciplin, medan 

läraren med yngst elever talade mest om disciplin utifrån begreppet “ordning och reda”.  

 

Alla lärare lyfte fram vikten av att bygga en relation med eleverna, som en förutsättning för 

lärande. Två av lärarna beskrev att det är viktigt att lärare hittar sin egen väg hur den vill förhålla 

sig till eleverna. De menade att relationen bygger på att lärare är tydliga med vad som gäller 

och förväntas av eleverna, samtidigt som de ska förstå att reglerna finns där som en hjälp för 

att de ska må bra och lyckas. Den tredje läraren berättar också hur hon upplever att hennes 
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elever vill att hon ska vara mer sträng och styra upp klassen. Jag tolkar detta som att vara snäll 

mot eleverna innebär att man fortfarande har tydliga ramar för vad som gäller och följer den 

upplagda strukturen för lektionen.  

När det gäller just musiklärares förhållning mot ljud i klassrummet var den 

gemensamma meningen att lärare bör ha lite mer tolerans mot högre ljudnivåer, en högre 

tröskel, jämfört med andra lärare.  

 
Eleverna 
 
Eleverna pratade kring disciplin som upprätthållande av ordning. Det blev tydligt att de två 

yngsta grupperna hade större kunskap om vilka regler som gällde än de äldre grupperna. Jag 

tolkar dessa två gruppers svar som att de tyckte disciplin är något viktigt för dem, eftersom det 

är en förutsättning för lärande. Den äldsta gruppens förhållning till disciplin tolkar jag som att 

disciplin i betydelsen ”ordning och reda” skapar negativa känslor som strikt, stramt och tråkigt, 

samtidigt som disciplin är viktigt för dem eftersom det gör arbetet mer effektivt. Den mellersta 

gruppen talade kring disciplin och regler som något självklart, som alla elever själva borde 

förstå. Jag tolkar deras svar som att det var lite otydligt vilka regler som egentligen gällde, och 

att när de bröt mot regler var det på grund av trötthet eller för hög ljudvolym i klassrummet.  

Utifrån den äldsta gruppens svar kan jag utläsa att relationen till läraren spelar roll i hur 

eleverna förhåller sig till disciplin. Om det finns ett förtroende till läraren så kan eleverna jobba 

bättre, däremot behöver undervisningen vara individanpassad eftersom vissa kräver fler fasta 

ramar för att nå sina egna mål.   
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4. Diskussion 
Här diskuterar jag resultatet från empiriska undersökningen tillsammans med den tidigare 

forskningen med mitt teoretiska perspektiv som bakgrund.  

4.1 Lärarnas förhållning till disciplin    

Samtidigt som det i resultatet går att utläsa att upprättandet av ordning är en förutsättning för 

lärande, är detta något som väcker negativa känslor hos lärarna jag intervjuat. Det framkom ur 

resultatet att de upplevde disciplin kopplat till ordning som strikt och kändes mer som ett hinder 

än som en hjälp för eleverna. Detta resultat stämmer väl överens med hur lärare under senare 

delen av 1900 – talet började prata om disciplin mer utifrån att eleverna behöver lära sig arbeta 

självständigt och under eget ansvar (Brynold m. fl., 2012). Men trots denna skillnad förhöll de 

sig till den på olika nivåer. I lågstadiet sker en starkare betoning av regler än i högstadiet, men 

studien visar att ordningsdisciplinen finns där ändå (se exempelvis sid. 18 där Carl berättar om 

rektorns beslut om arbetsplan i under alla lektioner). Ur studien framkom att lärarna ville hellre 

koppla disciplin till att innebära självdisciplin och eget ansvar. Den typen av disciplin anser de 

är nödvändig för att eleven på egen hand ska komma någon vart med sina studier. Med tanke 

på att Stensmo (1997) talar om god disciplin i betydelsen självdisciplin, tror jag att den negativa 

bilden av disciplin kan ha att göra med hur disciplin använts och förknippats genom historien, 

nämligen med straff genom disciplinära åtgärder (SOU 1950:3). Med tanke på disciplinens 

betydelse för lärande, som Charles (1983) hävdar, så tror jag, liksom en av de intervjuade 

lärarna påstod, att ordningsdisciplinens existens är förebyggande för att elever ska kunna hitta 

sin egen självdisciplin.  

 

Ett exempel på hur detta manifesterades i den undervisning jag fick ta del av var att det för de 

yngre eleverna fanns tydligare regler för vad som gällde, medan lektionerna bland de högre 

åldrarna byggde mer på att eleverna hade en egen självdisciplin. En studie som gjordes i 

Australien av Arbuckle och Little (2004) visar att skillnaderna mellan låg- och högstadiet kan 

vara stora, på grund av att lärarna inte följer ordningsreglerna på samma sätt som i högstadiet, 

än i de lägre årskurserna. De menade att disciplinstörningar kan vara mer vanligt förekommande 

i högre åldrar, och att en orsak till detta kan vara att lärare som jobbar bland yngre åldrar har 
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färre elever i varje klass. För yngre elever tror jag att ett stramare regelverk kan vara viktigt, 

för att i högre ålder kunna hitta en god balans mellan hur de kan förhålla sig till regler samtidigt 

som de kan verka fritt genom sin egen självdisciplin. Jag är beredd at hålla med Arbuckle och 

Little att storleken på klassen spelar roll, men jag menar också att disciplinproblem kan också 

bero på att eleverna tillåts utveckla sin egen självdisciplin i större utsträckning i högre åldrar än 

i lägre. Kanske kan lärare då uppleva större problem med vissa elever som inte hittar 

självdisciplin. Ordningsproblematiken kan därför uppstå på grund av elevers oförmåga att finna 

sin egen inre motivation. Men det kan också bero på, som Doyle menar, att läraren behöver ha 

tydliga strategier för hur den kan skapa studiero i klassrummet genom ett gott ledarskap 

(Stensmo, 1997).  

 

För musiklärare tror jag det är viktigt att jobba med elevernas självdisciplin av två anledningar: 

Musik bygger på att eleverna måste få möjlighet att öva på instrument och dels för att musik 

handlar om något som låter.  

Eleverna behöver ha en så hög grad av självdisciplin så att övning utan lärarens ledning 

går att genomföra, eftersom musiklärare ofta delar upp eleverna för att jobba i olika 

ensemblerum (se kapitel 3.2, där Carl redogör om hans arbetsmetod). Enligt Charles (1984) är 

denna grad av självdisciplin av så stor vikt att om eleverna inte hade erbjudits möjligheten att 

ta eget ansvar över sina egna studier, hade deras inlärning blivit lidande. Lärare behöver kunna 

ge en viss del av kontroll till eleverna för att de ska kunna lära sig något. Disciplin som handlar 

om att eleverna erbjuds eget ansvar blir därmed en vital del av elevers utveckling (Charles, 

1984). Denna slags disciplin går även i linje med Skolverkets grundläggande värden, där det 

står att ”skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 

kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Skolverket, 2011 sid. 7), 

samt ”den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar” (ibid., 2011 sid. 8). Elevens 

egna ansvar i utbildningen är därför att största vikt för lärare i deras förhållande till disciplin. 

En av eleverna ur den äldsta gruppen i denna undersökning uttryckte att det kan vara 

problematiskt för läraren att ha kontroll över alla samtidigt, eftersom de är uppdelade i olika 

ensemblerum och läraren inte alltid kan finnas till hands. Därmed blir eleverna erbjudna frihet 

under ansvar, vilket vissa elever har svårare för medan andra klarar det bättre. Enligt min 

uppfattning är det som musiklärare vardag att eleverna är uppdelade i grupper och arbetar på 

egen hand. Detta tillsammans med övningsdisciplin och hur elever kan hitta den, menar jag att 
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det är viktigt för läraren att hjälpa eleverna hitta självdisciplin och en känsla av eget ansvar, för 

att de ska kunna utveckla sina kunskaper under musiklektionen. Kanske kan detta jämföras vid 

läxor som är en naturlig del av andra ämnens vardag. Varför skulle musik särbehandlas från 

andra ämnens väg till självdisciplin? 

 

Musikklassrum kan inneha högre ljudnivå jämfört med andra klassrum. På grund av detta är det 

av stor vikt att eleverna lär sig hur de ska hantera sitt musicerande och att de själva förstår att 

det påverkar andra och dem själva. Lärarna jag intervjuade menade att musiklärare bör hålla en 

högre tröskel och tolerans mot ljud eftersom det är hörnstenen i musikundervisningen. 

 

Lärarna jag intervjuade arbetar med elevernas självkontroll och ansvar främst genom att jobba 

på deras relation till eleverna. Reglerna som finns sätts upp tillsammans med eleverna, och de 

uppfattas som självklara bland de äldre eleverna. Genom dessa regler kan eleverna lära sig 

förstå att regler finns som en hjälp för att de ska lyckas, och i slutändan uppnå självbehärskning 

och på detta sätt kunna skapa en inre motivation att vilja något med sina studier. Löwenborg 

och Gislason (2002) lyfter också upp vikten av relation mellan lärare och elev. De menar att 

lärare kan använda sin auktoritet genom att involvera eleverna i lärandet och på detta sätt bygga 

ömsesidiga och respektfulla relationer. Jag tror att eleverna kan bygga en inre självdisciplin och 

eget ansvar med hjälp av en tillit till en lärare som använder sin auktoritet genom ett ömsesidigt 

givande och tagande. Elevintervjuerna bekräftar att lärarens förhållande till disciplin påverkar 

deras studiemotivation, och att när de känner förtroende till läraren går studierna bättre (se 

kapitel 3.2, citat sid. 21). Det problematiska i denna relationsbaserade undervisningsform är att 

många musiklärare idag undervisar ett stort antal elever varje dag, och att bygga en relation 

med var och en blir tidskrävande (Greenberg, 1984). Gordon (2002) menar att stora klasser kan 

ha negativa effekter på elevers motivation, eftersom undervisningen blir mer ”lärar-centrerad” 

och eleverna ges mindre utrymme att styra sitt egna lärande utefter deras egna intressen. 

Klassernas storlek spelar därför stor roll för lärares möjlighet att skapa förtroende till varje elev.   

 

Det sista jag vill diskutera utifrån intervjuerna med lärarna är ifall det i lärarutbildningar borde 

läggas mer resurser på att förbereda lärare på hur de kan förhålla sig till disciplin i klassrummet. 

Exempelvis Gordon (2002) föreslår att högskolor borde införa speciella kurser som fokuserar 

på detta, och att studenterna får praktisera sina nyförvärvade kunskaper inom metodik, 
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pedagogik samt ”classroom management” i högre utsträckning än idag. Adam och Carl vittnade 

om att de hade fått lära sig sådana kunskaper ”ute på fältet”, och Adam föreslog att 

musikhögskolor borde jobba mer med så kallade ”case studies” där lärarstudenterna får chansen 

att praktisera sina kunskaper i större utsträckning. Med tanke på min egen erfarenhet av lärares 

mångfacetterade förhållning till disciplin och min egen problematik att förhålla mig till det, 

anser jag att studenter på musiklärarprogrammen borde ges chansen att utbildas mer inom detta 

område. Lärare behöver bli förberedda på hur de kan hantera problemen som kan uppstå i 

samband med disciplinära frågor.    

4.2 Elevernas förhållning till disciplin 
Eleverna kopplade begreppet disciplin mera till “ordning och reda” och talade kring att det 

handlar om lydnad till läraren, att utföra sina uppgifter, hålla reglerna, och så vidare. Den yngsta 

gruppen var den mest hängivna att tala om de olika reglerna och hur det gick för dem att följa 

dem. Det märktes att reglerna var viktiga för dem och att de genomsyrar deras lektioner såväl 

under, efter och mellan lektionerna. Enligt Denscombe (1985) handlar dessa slags yttre attribut 

för synliga störningar, som alltså handlar om sådant som inte hör undervisningen till. Kanske 

är de synliga störningarna enklare för barn att uppfatta än de osynliga? Den äldsta gruppen 

menade att de hade jobbat mera med sådan slags ordning i lågstadiet, medan de i högstadiet gått 

ifrån att fokusera kring regler i den utsträckningen.  

Resultatet visar att eleverna har tydliga yttre ramar i yngre åldrar och att dessa behövs 

för deras lärande, medan dessa mer och mer övergår till att handla om elevernas egna förståelse 

om att skolan är viktig för dem och de tar mer eget ansvar över sitt egna lärande. Jag tror att det 

först är viktigt för barn att lära sig hur de ska förhålla till regler, för att sedan kunna utvecklas 

mot att ta ansvar för sitt eget lärande och arbeta fritt inom dessa ramar. Charles (1984) menar 

att elevernas studieresultat blir bättre när de ges möjlighet att påverka sitt eget lärande. Eleverna 

bör därför enligt min uppfattning uppmuntras att ta mer eget ansvar för sin egen utveckling. 

  

Det finns dock vissa uppenbara problem med detta. Hur gör en lärare med en klass där ett flertal 

inte klarar av att ta eget ansvar eller flertalet inte klarar kraven för kursen? Vissa elever jag 

pratade med verkade ha svårare med detta, och då tror jag att regler kan hjälpa dem att komma 

på fötter. Charles (1984) betonar att ordning i klassrummet ger eleverna möjlighet att fokusera 
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på uppgifterna, och lärare behöver inneha kunskaper och strategier för hur ordning ska uppnås 

och upprätthållas. Lärarens uppgift blir således att hjälpa alla elever att bli minst godkända. För 

detta behöver de som inte kan ta eget ansvar mer stöttning av läraren. Det verkar alltså som att 

disciplin kan verka både för nytta och onytta, där den för elever som redan har en god 

självkontroll och en lustfylld inställning att lära kan verka för onytta, medan att 

ordningsdisciplin för elever som har svårt att klara betygskraven kan vara en hjälp.  

Berit beskriver det som att elevernas uppväxtmiljö kan spela stor roll på deras relation 

till disciplin i skolan. Miljön i skolan och hemmet kan därmed spela en viktig roll för hur 

eleverna förhåller sig till varandra, deras studier och deras lärare. Skolan ska, enligt 2011 års 

läroplan för grundskolan, samarbeta med hemmen i dessa frågor för att främja elevers 

personliga utveckling (Skolverket, 2011, sid. 9). Berit upplevde dock att skolan ges alltför stort 

uppdrag som ensam aktör att fostra barnen till att bli ansvarskännande medborgare. Flera av 

eleverna jag talade med diskuterade kring kunskap som bör följa med i uppfostran och som de 

tyckte var mer eller mindre självklara. Det råder dock en diskrepans mellan vilka kunskaper 

elever förväntas bära med sig från uppfostran. Jag menar att varje elev bär med sig olika 

förhållningar till disciplin utifrån deras egna uppfostran, och dessa kan vara av stor vikt att 

samtala om i klassrummet. Enligt skolverket handlar fostran om att överföra och utveckla ett 

kulturarv, såsom värden, traditioner, språk och kunskaper från en generation till en annan (ibid., 

sid. 9). När elever med olika förhållningar sätts samman till en klass kan därför konflikter 

uppstå under den tid det tar för dem att lära känna varandra, läraren, vad som förväntas av dem 

och att komma underfund med vad de vill med sina studier. Enligt Charles (1984) kan 

verksamheten i klassrummet ses som en social träning och förberedelse in i vuxenlivet för 

eleverna. De lär sig att relatera till varandra och förhålla sig till tid och rum.  

4.3 Slutsats 
Jag vill här återgå till mina forskningsfrågor och utifrån diskussionen kortfattat presentera min 

slutsats.  

• Vilket är musiklärares egna förhållande till disciplin i skolan? 

I denna kvalitativa undersökning framkommer att musiklärares förhållning till disciplin varierar 

mellan olika åldersgrupper. I lägre åldrar jobbar lärare mer med att eleverna ska lära sig förhålla 

till ordningsregler, medan dessa blir mer outtalade i mellan- och högstadiet, där de mer eller 
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mindre ses som en självklarhet för lärarna. I högre stadier jobbar lärare i högre utsträckning 

med att upprätta en god relation till eleverna så eleverna lär sig självdisciplin. Lärarna kopplar 

också begreppet disciplin till att handla om att elever kan ta eget ansvar och ha självdisciplin, 

som kan verka som en inre motivation hos elever. Mer utbildning om hur lärare kan förhålla 

sig till disciplin inom musikhögskolorna bör ges i större utsträckning på högskolorna.     

• Vilket är elevernas förhållande till disciplin?  

Förhållningen till disciplin varierade liksom för musiklärarna mellan de olika åldersgrupperna. 

De yngre barnen lägger större vikt vid regler, medan de äldre ser dem som en självklarhet. 

Eleverna pratar mer om begreppet disciplin som upprättande av regler än självdisciplin, och 

anser att regler är viktiga för effektiviteten och är en förutsättning för lärande. Eleverna i lägre 

stadium verkar därför lära sig att förhålla sig till regler för att vid högre ålder kunna arbeta med 

frihet inom en viss ram. 

4.4 Metoddiskussion 
I början av min studie planerade jag att genomföra intervjuerna på tre framgångsrika- och tre 

icke-framgångsrika skolor, för att undersöka ifall synen på disciplin skilde sig åt. Med 

framgångsrik skola följde jag Jarl, Blossing och Anderssons definition av framgångsrik, 

nämligen en skola med genomsnittligt höga studieprestationer bland eleverna (Jarl, Blossing, 

Andersson, 2017). Jag tog fram totalt sex skolor i Stockholms län som enligt skolverkets rapport 

var de mest framgångsrika och minst framgångsrika genom deras sökportal väljaskola.se. Jag 

kontaktade alla dessa skolor via mail och informerade om mitt syfte och undersökningen jag 

ville genomföra. Tyvärr hörde ingen av skolorna av sig, därav fick jag ändra min metod. Det 

hade dock varit intressant för fortsatt forskning att upptäcka ifall förhållningen mot disciplin 

såg annorlunda ut och ifall jag kunnat utläsa några uppenbara brister eller tillgångar med något 

förhållningssätt.  

De två yngsta elevgruppsintervjuerna var problematiska på så vis att jag märkte att det 

var svårt att låta dem tänka fritt om begreppet disciplin. Jag valde att i frågorna benämna 

disciplin som “stökigt och rörigt”, vilket var min egna tolkning. Därmed kan diskuteras hur jag 

som forskare styrde deras svar med mina sätt att vinkla frågorna på. Jag ansåg dock att det är 

svårt för åtta-åringar att själva reflektera kring vad begreppet “disciplin” betydde för dem, och 
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behövde ge dem något mer konkret att diskutera kring. Med mina följdfrågor försökte jag öppna 

upp för andra sätt att tänka kring disciplin, vilket jag upplevde delvis lyckades.  

4.5 Fortsatt forskning 
Jag har tyckt att det har varit väldigt spännande att studera mer om disciplin, och under resans 

gång har det öppnats upp fler frågor som skulle vara intressanta att undersöka. Delvis funderar 

jag på om elever som har svårare att förhålla sig till upprättande av ordningdisciplin har en 

uppfostran hemifrån där det finns tydliga skillnader från vad som förväntas av dem i hemmet 

och i skolan. Det skulle vara intressant att göra en djupstudie på professionella musiker och om 

vad de varit som drivit deras övningsdisciplin. Är det en hård lärarattityd, eller en där individen 

lyckats hitta en stark självdisciplin och klarat sig mer på egen hand?  
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Bilaga 1 

Bästa föräldrar och elever på XXX grundskola!  
 
Mitt namn är Markus Johansson och jag studerar till musiklärare på kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Under v 
42 kommer jag att besöka XXX grundskolas verksamhet med avseende att göra en studie (Examensarbete inom 
musiklärarprogrammet på avancerad nivå) om lärares och elevers förhållande till disciplin i skolan. Syftet med 
studien är att belysa hur förhållandet till disciplin i skolan har förändrats under 1900-talet och hur lärare och elever 
förhåller sig till frågor som rör disciplin. Detta innebär att jag kommer genomföra en gruppintervju på några av 
XXX grundskolas elever. Utöver detta är också min avsikt att intervjua musiklärare. Deltagandet i studien är helt 
frivilligt och personen ifråga skall givetvis också ge sitt godkännande. Eleven kan när som helst avbryta sin 
medverkan i studien. Det insamlade materialet kommer inte användas i något annat syfte än just denna studie 
och elevernas anonymitet kommer naturligtvis bevaras.   
 
För att denna studie ska bli så bra som möjligt, ber jag er som vårdnadshavare, om du samtycker och tillåter ditt 
barns medverkan i studien att skriva under denna blankett och lämna till din musiklärare XXX senast 17/10.  
 
 
 
Härmed samtycker jag att mitt barn deltar i en studie om disciplin i skolan:  
 
 
Ditt barns namn: ________________________________________ 
 
 
Båda vårdnadshavares namnteckning:  
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
 
Tack för ditt samtycke! Vid eventuella frågor, kontakta mig antingen på mail eller telefon 
 
markus.johansson@student.kmh.se 
07******65 
 
 
Mvh 
Markus Johansson 
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Bilaga 2 

Gruppintervju med 8 och 12-åringar 
 
Kort presentation av mig själv och min studies syfte 
 
 
Diskussionsfrågor 
 

- Har det hänt någon gång att det har blivit stökigt och rörigt under musiklektionen? 
Kan någon berätta vad som hände då? 

- Hur känns det när det blir stökigt och rörigt? Vad gör ni då? 
- Hur är det när det är ordning och reda i klassrummet? Vad gör ni då? 
- Om det är stökigt och rörigt, vad tycker ni då att er lärare ska göra åt det? 
- Vilka regler om vad ni får göra och inte får göra har ni på musiklektionerna? Hur kom 

de reglerna till? 
- Vad skiljer ordningen på musiklektionen än på till exempel mattelektionen? 
- Är det något annat ni vill berätta om det här som vi har pratat om? 

 
 
Gruppintervju med 15 åringar: 
 

- Vad känner ni till ordet disciplin i skolan? 
- Vad är dålig disciplin? 
- Vad är bra disciplin? 
- Hur ser sambandet ut mellan disciplin och er lärande process? 
- Hur tycker ni att er lärare ska förhålla sig till disciplin? 
- Vilka regler finns i klassrummet och hur kom de till? 
- Vad skiljer disciplinen från musikklassrummet från ett icke-präst ämne? 
- Övrigt? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till lärare 
 
Namn:  
 
Ålder: 
 
Jobbat i skolan: 
 
Undervisar i årskurserna: 
 

 
 

1. Vad innebär disciplin i allmänt för dig? 
2. Hur förhåller du dig till disciplin i din undervisning? 
3. Hur ser du på sambandet mellan disciplin och fostran? 
4. Hur skapar du den disciplin som skall finnas i ditt klassrum? 
5. När upplever du att dina elever innehar god disciplin/Vad är god 

övningsdisciplin/uppnå mål för undervisningen? 
6. Tror du det finns någon skillnad i hur musiklärare, jämfört med hur en icke-prest 

lärare förhåller sig till disciplin i klassrummet? 
7. Hur mycket tid av din undervisning upplever du går åt till att jobba med 

disciplinfrågor med eleverna? 
8. Har du något annat att tillägga angående det vi pratat om? 

 
 
 


