
 
 
Har du blivit lydig lille vän?   
  

[2009-02-27] 
Metoder för disciplinering blir allt vanligare i skolan. Bra eller dåligt? Det 
beror på hur de används.   
  

Klockan är kvart i tio på förmiddagen i Fruängens skola i södra Stockholm. Det har just ringt in från 

rasten. Klass 3b tumlar in från den ishala skolgården och det blir lite rörigt i kapprummet. Men 

efter någon minut är ytterbyxor, mössor och stövlar på plats och eleverna står i två prydliga led 

utanför klassrumsdörren. Alla håller höger tumme upp.    

  Tummen är ett tecken till Annika Theorin, klassens lärare. Den visar att man är klar och tänker 

vara tyst i ledet.    

  - Det är svårt att tro, men i ettan och tvåan var den här klassen ganska stökig. Vi fick jobba hårt i 

början, men nu kan vi skörda, säger Annika Theorin.    

  Hur gick det till? Hur gick en grupp elever från att vara röriga, oroliga och stökiga till att med ett 

leende på läpparna ställa sig på led med tummen upp?   

 

Annika Theorin tillskriver metoden »Komet« en stor del av framgångarna. För några år sedan 

nappade hon på erbjudandet att gå en kurs som Stockholms stad erbjöd och för henne innebar det 

ett helt nytt förhållningssätt till sina elever. »Komet« är en förkortning för 

kommunikationsmetod och går i stora drag ut på att uppmuntra elevernas goda sidor och ignorera 

de dåliga.   

 

   

  - Det är inte barnen vi ska ändra på, det är oss lärare. Om Kalle inte är färdig när vi ska gå på 

lunch så kan jag som lärare välja två vägar. Antingen gnäller jag på Kalle för att han inte är klar 

eller så berömmer jag de elever som är klara. Min erfarenhet är att om jag berömmer dem som är 

klara så smittar det av sig på Kalle.   

 

På senare tid har vi kunnat läsa om barn som blir utan mellanmål för att de inte gör som de blir 

tillsagda, om peppar på tungan som bestraffningsmetod och om skamvråns återkomst, fast det 

numer kallas att ta »timeout« eller att sitta och lugna ner sig i »gula rummet«. Teve sänder 

uppfostringsprogram på bästa sändningstid, där föräldrar får beröm för att de inte tar upp sina 

gråtande, förtvivlade barn i knät. Rådande skolpolitik pekar ut riktningen mot hårdare tag, fler 

mätstationer och betyg i ordning och uppförande. Till och med Folkhälsoinstitutet 

rekommenderar föräldrar att gå kurser för att hantera sina barns beteendeproblem.    

  Men får vuxna ta till vilka metoder som helst mot barn? Och vad är det vi eftersträvar - lydiga 

barn?    

  Har man sett några scener ur filmen »Hets« från 1942, där den fruktansvärde läraren Caligula, 

spelad av Stig Järrel, håller eleverna i skräck, så svarar man säkert nej, vi vill absolut inte ha 

lydiga barn som fogar sig i vad som helst. Krav på lydnad leder till tystnad, resignation och 

underkastelse.    

  Men tittar man i stället på några scener ur filmen »Vikarien« från 2006 kanske man tänker att lite 

ordning och reda i skolan inte skulle skada. Och man kanske tänker att det vore bra om lärarna 

hade lite befogenheter att ta i med hårdhandskarna mot bråkstakarna. Då kanske man tycker att 

pendeln slagit för långt åt andra hållet.   

 

Margareta Normell, psykoterapeut och före detta gymnasielärare, tycker att man ska vara 

försiktig med ordet lyda. Lyda associeras med osjälvständigt tänkande. Lyda är inte viktigt i sig, 

däremot vill man som vuxen och som lärare att barn ska göra som man säger. Men hårdare tag 

tror hon är en olycklig utväg för att komma tillrätta med svårigheter som ett allt mer komplicerat 

samhälle kräver.    



  - Auktoritet byggde förr på fruktan, nu bygger det på förtroende. Och för att få förtroende måste 

man jobba med relationen. Jag är inte motståndare till modeller och metoder, de kan vara jättebra. 

Om de bygger på modern forskning och på struktur och samspel. Men de kan också vara 

jättefarliga om de är ogrundade och handlar om att man ska ignorera, skambelägga och ta time-

out.   

 

Det har gått över 60 år mellan »Hets« och »Vikarien« och det har trots allt hänt en del. Synen på 

barn och barnuppfostran har förändrats. I mitten av 1960-talet, framför allt i och med 

barnstugeutredningen 1968, tog det fart ordentligt. Då började man tänka på ett helt nytt sätt 

kring barn och hur de formas. Från statligt håll var man beredd att förändra samhället efter 

barnens behov. En samhällsförändring som i stora delar var ett uppror mot en gammal barnsyn, 

mot kravet på att barn skulle lyda, vara tysta och inte synas.    

  Nu handlade det om demokrati och jämställdhet, nu skulle barnen få ta plats i samhället och få 

tillgång till offentliga resurser. Man började också se med nya ögon på barnuppfostran och insåg 

att barn har behov och känslor som alla andra människor.    

  Vid den här tiden hade lärarna fortfarande kvar sin ställning som en auktoritet i samhället. Precis 

som för prästen och polisen kom den självklara auktoriteten med professionen. Men i takt med att 

samhället har förändrats har lärarnas position försvagats.    

  Den beskrivningen känner Lars Håkansson väl igen. Han har arbetat som lärare i 32 år. Jag 

besöker honom och hans kolleger på Tornlyckeskolan i Höganäs en ljus dag i slutet av januari. 

Åkern som gränsar till skolans tomt ligger svart av fuktig lera i väntan på vårsådden.   

 

- För 30 år sedan var jag en självklar ledare, bara i min egenskap av lärare. I dag måste 

jag förtjäna ledarollen, varje dag. Det kräver att jag måste vara mycket mer flexibel och 

mycket mer lyhörd än tidigare, säger han.   

 

Lars Håkansson ser inte någon enskild förändring som orsak. Han tror att det beror på 

samhällsutvecklingen i stort. Kraven har höjts för alla, klyftorna har ökat, pressen hårdnat. Och 

naturligtvis märks det hos eleverna, kanske särskilt i en skola som Tornlyckeskolan som ligger i ett 

område som räknas till Höganäs mest utsatta.    

  - Eleverna är så splittrade i dag, vi behöver ge dem struktur, en inre ordning. När jag frågar dem 

varför de springer ner skörden här ute på åkern svarar de att det inte finns någon som säger till, 

säger Lars Håkansson.    

  För två år sedan var Lars Håkansson och hans arbetslag på föreläsning om metoden »Bra val«. 

Förenklat bygger den på att vi alla, barn och vuxna, kan göra bra eller dåliga val. Vi bär alla ett 

eget ansvar för vilken väg vi väljer och för konsekvenserna.    

  Enligt metoden bedöms valet på olika sätt, ofta utifrån en femgradig skala och i form av 

självskattning. Eleven sätter ett betyg på sig själv och redovisar sedan i grupp eller för läraren för 

att kolla om bedömningen är rimlig. Har du som elev valt att snacka dig igenom en lektion, 

eller bråkat med en kompis på rasten så blir betyget sannolikt en etta eller tvåa på skalan. Men har 

du tagit ansvar för ditt skolarbete och varit en juste kompis så kan du få en fyra eller femma. 

Siffrorna skrivs in i loggboken som tas hem till föräldrarna för påskrift.    

  Men hur stort ansvar är det rimligt att eleverna tar för sitt eget uppförande? Hur stor hänsyn tar 

en metod till att förutsättningarna är olika för barn? Och vad händer med dem som inte klarar 

kraven?    

  Mattias Svensson, lärare i klass 6 på Tornlyckeskolan, är noga med att påpeka att för honom 

handlar inte Bra val om att straffa eller skrämma någon.    

  - Ingen ska belastas med skuld. Vi är alla olika, det går inte att behandla alla likadant men man 

kan vara konsekvent inför varje elev. Min erfarenhet är också att när man går i mellanstadiet så 

förstår man ganska väl när man gjort fel och att det får konsekvenser.    

  - Eleverna ska ha det bra här i skolan, oavsett hur man har det hemma. För en del kan skolan i 

bästa fall fungera som en fristad. När jag fick den här klassen i fyran var jag väldigt tydlig med att 

tala om att jag inte ger mig förrän det är så.   

 

»Bra val« har kritiserats. Liksom andra liknande modeller, till exempel »Cope« och »Komet«, 

framtagna för att förändra barns beteende. En del kallar metoderna nyauktoritära och på sina håll 

pågår motaktioner. På internet kan man skriva på namninsamlingen »Barnuppropet« som riktar sig 

mot idealiseringen av att uppfostra barn med Nannymetoder. Och för ett par veckor sedan 



deltog en av kritikerna, barn- och skolläkaren     

  Lars H Gustafsson, i ett öppet samtal på Malmö högskola med titeln »Skamvråns återkomst -

 renässans för en auktoritär barnuppfostran?« Lars H Gustafsson har tidigare varnat för att 

uppfostringsmetoderna sprids och används alldeles för allmänt.    

  - Visst kan det finnas inslag i metoderna som är bra, för vissa barn i vissa situationer. Om en 

lärare fullständigt har gått bet och inte finner någon utväg så kan han eller hon få hjälp av 

»Komet«, men det måste hela tiden ske med kontinuerlig handledning.    

  - Det finns en trend som går mot en mer instrumentell syn på barn. Men det finns också en 

mottrend, jag träffar många lärare som satsar på att skapa relationer med eleverna, säger Lars H 

Gustafsson.   

 

PÅ TORNLYCKESKOLAN i Höganäs ser lärarna ingen konfl ikt mellan relationsskapande och »Bra 

val«. De tycker att »Bra val« snarare är en motpol till Nannymetoderna, eftersom den hjälper dem 

att verkligen hinna med de viktiga samtalen som annars riskerar att försvinna till förmån för allt 

annat som ska göras.    

  De flesta som var på föreläsningen för två år sedan har jobbat länge som lärare och de har tagit 

till sig de delar de tycker passar det egna arbetet. När arbetslaget slår sig ner runt kaff ebordet och 

börjar berätta visar det sig att alla använder »Bra val« på olika sätt.   

 

Några har ett belöningssystem, bra val under en period kan leda till ett besök 

på simhallen eller en film. Någon använder gröna, gula och röda prickar för att 

visa eleverna om dagen varit bra (grön), mindre bra (gul) eller riktigt dålig (röd). 

En annan använder en trappa för att visa hur eleverna ligger till. Uppåt på trappan är rätt 

väg, nedåt är fel. Ytterligare någon använder poängsystem med ett till fem.   

 

Erfarenheten hos alla är att ju längre de arbetat med metoden i en klass, desto bättre går det för 

eleverna. I klass fyra kan det krävas ganska strama tyglar, medan det i klass sex är mer självklart 

hur man ska uppföra sig. Följden blir fler och fler gröna prickar, de kliver längre upp på trappan 

och fyrorna och femmorna dominerar.   

 

MEN HUR KOMMER det sig att lärarna på Tornlyckeskolan kände ett behov av en metod för att 

hantera eleverna i klassrummet? De flesta har många år i yrket, de borde ha en hel 

uppsättning verktyg, knep och trix för att fånga elevernas uppmärksamhet och engagemang.    

  - Jag använder »Bra val« som en modell för att föra resonemang med eleverna. Det är viktigt att 

de förstår att deras handlingar får konsekvenser. Jag har alltid fört sådana diskussioner utifrån 

tanken att du ska vara mot andra som du vill att de ska vara mot dig. Men med »Bra val« blev allt 

så konkret. Som lärare blir det enkelt att leda och för eleverna är metoden enkel att ta till sig, 

säger Mattias Svensson.    

  I föreläsningen om »Bra val« ingick boken »Ordning och reda i klassrummet«. Men 

Mattias Svensson tycker att titeln är missvisande, det handlar inte alls om det, menar han.    

  - Jag tolkar modellen utifrån en humanistisk livssyn och strävar efter en ömsesidig respekt för att 

eleverna ska nå målen. Om jag hade gått in i klassrummet och bestämt alla regler från början 

hade det naturligtvis varit riskabelt. Men det gör jag inte, jag resonerar med eleverna, säger han.   

 

NÄR ANNIKA THEORIN på Fruängens skola beskriver hur hon kände innan hon gick kursen 

i »Komet« låter det som att hennes verktygs låda innehöll fel redskap, trots många år i yrket.    

  - Jag hade fastnat lite i tjatet. Jag tror att det sitter djupt rotat i vår kultur att säga till när någon 

gör fel. Men nu med »Komet« ser jag att det fi nns så många andra sätt att hantera det, så många 

bra knep att ta till. Tänk om jag hade fått det här på lärarutbildningen, så mycket lättare det hade 

varit de första åren.    

  För Annika Theorin handlar »Komet« mycket om sunt förnuft och tydlighet. Ett av hennes 

viktigaste budskap är att vara tydlig med vad hon förväntar sig av sina elever. Och nu med rätt 

verktyg i lådan och med sina egna erfarenheter som lärare känner hon en stor tilltro till sin 

förmåga. Det innebär att hon inte heller följer metoden till punkt och pricka.    

  Liksom kollegerna i Höganäs har hon plockat russinen ur kakan, som hon säger. Begreppet time-

out, som personerna bakom »Komet« själva tagit avstånd ifrån sedan det kritiserats som en 

Nannymetod, har hon aldrig använt sig av. Och hon ger inte belöningar i form av att få gå tidigare 

från en lektion.    



  - Det ger helt fel signaler. Det ska vara roligt att vara kvar i skolan. Då känns det mycket bättre 

att kunna säga till hela klassen, att nu har ni jobbat så bra under en period så nu gör vi något kul, 

har disco eller ser på film och äter popcorn.   

 

VI KAN STANNA här en stund. På 1960-talet blev alltså barn, uppfostrade i den svenska kulturen, 

tagna mer på allvar, deras röster blev hörda. 60-talsbarnen växte upp till föräldrar som i sin tur 

resonerar med sina barn och gör dem delaktiga i beslut som rör dem och familjen.    

  Den danska professorn i utvecklingspsykologi Dion Sommer talar i sin bok »Barndomspsykologi« 

om förhandlingsbarnen. Han menar att barn som är uppfostrade i förhandlingsfamiljer mer eller 

mindre kräver en relation med sina lärare. De förväntar sig att bli behandlade som individer och att 

bli lyssnade på. När förhandlingsbarnen kommer till skolan förväntar de sig delaktighet på samma 

sätt som de har i sin familj.   

 

Men är inte det att ställa orimliga krav på lärarna, att de varje dag ska möta klasser med 

25-30 elever som de ska förhandla och resonera med individuellt? Är det i själva verket 

de relationskrävande förhandlingsbarnen som bidrar till att vi tvingas uppfinna olika 

metoder för att hantera dem?   

 

»Sådana barn (förhandlingsbarnen) ställer också speciella krav på undervisningen, och det är inte 

möjligt att spjärna emot denna utveckling i de senmoderna familjerna, som ju är själva 

resonansbotten för förändringarna i kulturen och samhället. Fostrandet och undervisningen måste 

därför anpassas till de barn som nu träder in i förskolor och skolor. «, skriver Dion Sommer i sin 

bok.   

 

OM VI GÅR TILL FILMENS värld igen så är den halvdokumentära franska fi lmen 

»Mellan väggarna«, som hade premiär i höstas, ett utmärkt exempel på det dilemmat. I en 

av Paris mest utsatta förorter försöker läraren Francois just detta, att skapa relationer 

och resonera med eleverna. Men när det i en konflikt blir skarpt läge, när både tålamodet 

och argumenten tryter, då faller Francois tillbaka i en auktoritär roll. En roll som han 

visserligen inte känner sig så bekväm i men känner igen, inte minst från sin egen skoltid.    

  Lärarna på Tornlyckeskolan är med på reso nemanget. Det är svårt att inte provoceras av ett 

dåligt beteende och så lätt att trilla tillbaka till att bara komma med tillsägelser. Att vara lärare i 

dag är komplicerat. Förutom att pressen hårdnar när det gäller kunskapskontroller och jämförelser 

mellan elever och skolor har de administrativa uppgifterna bara blivit fler och fler. Och samtidigt 

ökar elevernas förväntningar på uppmärksamhet och delaktighet.    

  - Demokrati tar tid och tid är en bristvara, säger Lars Håkansson. I dag har jag fler elever som 

jag behöver ägna mer tid åt och det är klart att det, och att jag har fler arbetsuppgifter, går ut 

över min undervisning. Förr var jag mycket mer kreativ än jag hinner vara i dag. 
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