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Abstrakt 

Syftet med studien var att synliggöra lärares arbete med studiero i klassrummet och hur lärares 
ledarskap påverkar ordningen i klassrummet, med de samhällsorienterade ämnena som 
utgångspunkt. För att besvara studiens forskningsfrågor genomfördes semistrukturerade intervjuer 
med sex lärare. Resultatet visar att samtliga lärare i viss mån känner sig osäker på sin lednings 
ståndpunkt i frågan om studiero. Det som framkom av studien var att flertalet lärare kände att de 
behöver mer stöttning av sin ledning i arbetet med studiero och ordning och reda.  

Samtliga lärare som deltog i studien hävdar gemensamt att det krävs gemensamma förhållningssätt i 
skolan för att kunna upprätthålla studiero. Resultatet av studien visar på att de intervjuade önskar ett 
tydligare ledarskap för att säkerställa efterlevnaden av uppsatta regelverk. Denna studie har även 
visat att ledningens påverkan och arbetsmiljön i stort är det som mest påverkar lärarens möjlighet 
till att uppnå studiero och tillfredställelse i sitt arbete. Tydligt är att en lärare inte kan göra arbetet 
själv, utan det kräver att både ledning, lärare, elever och hemmet arbetar gemensamt, i samspel och 
i nära dialog med fokus på att eleven ska lyckas och nå bra resultat.

Nyckelord: Ledning, ledarskap, studiero, ordning och reda. 
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1. Inledning 

Skolan är intressant för oss alla, det är något vi alla går igenom på ett eller annat sätt. I skolan är det 
eleverna som står i fokus för utmaningarna inför framtiden. Parallellt med höga förväntningar från 
samhället, hemmet och skolan finns också svårigheter och sjunkande studieresultat. På många håll 
lyfts frågan om skolan blivit för slapp, för orolig och att eleverna inte känner trygghet och studiero i 
skolan. Både politiker och andra samhällsdebattörer är ofta överens om att det behövs mer ordning 
och reda i skolan. Skolans tidigare disciplinära förhållningssätt har anpassats efter samhället och i 
många fall tappat ordning och reda men framförallt studieron i klassrummet (Färlin, 2016). 
Avsaknad av studiero och en trygg skola försämrar också elevers möjlighet att nå kunskapskraven 
och att lyckas. Frågan har diskuterats under många år men ännu inte kommit till uttryck på alla 
skolor. Risken med stökiga lektioner och klassrum blir att eleverna inte tillgodogör sig 
undervisningen och inte får den utbildning de har rätt till enligt läroplanen och skollagen (Färlin, 
2016). Hösten 2018 gjordes en skolenkät i en kommun i norra delen av Sverige. Enligt enkäten 
värderar årskurs 5, på frågan om studiero 5 på en skala mellan 1 och 10. Där motsvarar 1 negativt 
och 10 positivt (Skolverket, 2018a). 

Ämnet ordning och reda i klassrummet lyfts dagligen i något sammanhang. Såväl elever med 
inlärningssvårigheter, högpresterande elever samt alla elever däremellan får svårigheter att 
tillgodogöra sig undervisningen på grund av oro i klassrummet. Det medför stress hos eleverna och 
leder till utebliven undervisning som de har rätt till. Det ger också utebliven kunskapsinhämtning 
vilket leder till sämre studieresultat. Hos läraren medför det arbetsmiljöproblem med hög ljudnivå, 
känsla av otillräcklighet och en känsla av hopplöshet att inte få eleverna att nå kunskapsmålen 
(Arevik, 2015).
   
Klingberg (2011) lyfter i sin forskning om lärandet och hjärnan, att arbetsminnet kräver totalt fokus 
för att lösa en uppgift. När vi exponeras för ett störande moment upphör lärandet för att 
koncentrationen har avbrutits. Han drar paralleller till skolan och studiero där eleverna dagligen 
utsätts för olika störande moment under lektionstid (Klingberg, 2011). Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD) konstaterar att mycket av lektionstiden i skolan går åt till 
att skapa lugn och få ordning i klassrummet. Exempelvis om fem minuter går åt till sen ankomst 
och ytterligare fem minuter till oro i klassrummet medför det under en elevs nioåriga grundskola att 
två år gått förlorade (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2014). 

Under min verksamhetsförlagda utbildning som är en del av lärarutbildningen samt vid tjänstgöring 
som lärare har jag stött på situationer där studiero saknas. Jag ser det som ett stort problem som inte 
går att bortse ifrån och vill i min studie undersöka hur lärare arbetar med studiero i klassrummet 
med fokus på skolans värdegrund samt om en strukturerad undervisning där ordning och reda råder 
kan vara en framgångsfaktor.
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2. Syfte 

Syftet med studien är att synliggöra skolans organisering och lärares ledarskap med utgångspunkt 
från skolans värdegrund.

2.1. Frågeställning/ Forskningsfrågor 

På vilket sätt kan skolan förbereda elever till att bli ansvarsfulla samhällsmedborgare?

Hur kan skoldagens organisering bidra till ökad studiero?

Hur påverkar lärarens ledarskap möjligheten att skapa ordning och reda i skolan?
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3. Bakgrund 

I det här kapitlet beskrivs Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
(2018) – hädanefter kallad Lgr 11. I kapitlet behandlas också de samhällsorienterade ämnena (SO). 
Kapitlet belyser även skolans arbetsmiljöansvar enligt skollagen, vikten av studiero i skolan, 
arbetsminnet och dess betydelse samt frågor om koncentration.

Kunskapskraven för samhällskunskap innefattar att eleverna ska förberedas för livet i samhället och 
skolan ska gestalta den värdegrund som samhället vilar på. Eleverna ska också själva lära sig att ta 
ställning. För att nå högsta betyg krävs att eleverna ska kunna problematisera och se 
konsekvenserna av sitt handlande och sina ställningstaganden. Skolan ska bland annat förbereda 
eleverna för arbetslivet, att redan i unga år vänta på sin tur och inte avbryta varandra. Att kunna 
förhålla sig socialt och bidra till allas gemensamma lärande samt ta ansvar för sitt eget lärande och 
andra färdigheter. Skolan ska även förbereda eleverna för att kunna fungera i skolan och i samhället. 

I de samhällsorienterande ämnena och genom värdegrundsarbetet har lärare och elever möjlighet att 
träna på konflikthantering, etiska överväganden och ställningstaganden. I dessa sammanhang 
kommer begrepp så som likabehandling, jämställdhet och diskriminering att diskuteras i 
undervisningen. På samma vis kan undervisningen handla om det hållbara samhället, demokrati och 
delaktighet (Skolverket, 2018).

Undervisningen ska enligt kunskapskraven för ämnet samhällskunskap ge eleverna verktyg att 
hantera information i vardagsliv och studier samt kunskap om hur man söker och värderar 
information om samhället från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna också ges 
förutsättningar att utveckla kunskap om hur man strikt granskar samhällsfrågor och 
samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
samhällsvetenskapliga begrepp och modeller (Skolverket, 2018).

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna 
och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig 
kunskap om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt 
samhälle. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla sin förståelse för vad det 
innebär att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare i ett snabbt föränderligt samhälle 
(Skolverket, 2018). Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga 
erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra 
uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet 
meningsutbyte om samhällsfrågor (Skolverket, 2018).

I det dagliga arbetet med att säkerställa den kvalité som skolor runt om i landet ska hålla, behöver 
kvalitetsarbetet ständigt pågå. Detta för att göra det överblickbart och för att kunna sätta in extra 
instanser där det behövs och för att ta itu med eventuella utmaningar i tid. Det är därför det 
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genomförs regelbundna kontroller av Skolinspektionen, över hur kvalitén ser ut i skolan, men det 
kan också vara i form av nationella prov, enkäter bland elever, personal samt vårdnadshavare, 
utvärderingar och uppföljningar av olika slag (Håkansson & Sundberg, 2017). För att kunna 
genomgå större förändringar inom skolan behöver man en grund att stå på. En grund av gedigen 
kunskap och forskning, evidensbaserad forskning (Håkansson & Sundberg, 2017).

Det är dock inte allt som behövs för att en skola ska kunna genomgå en förändring. Det krävs också 
engagemang från alla enheter för att det ska lyckas. Där innefattas lärare, skolpersonal, rektor, 
skolledare, vårdnadshavare och viktigast av allt, eleverna (Håkansson & Sundberg, 2017).

För att få till en hållbar skolförbättring menar Håkansson och Sundberg (2017) att det krävs att den 
utgår från förståelse och förklaringar för forskningen och att den lokala innovationen och 
drivkraften finns i att använda den. Att hållbart förbättra skolmiljön är en komplex situation där 
man måste se på helheten och betrakta skolan som i ständig förändring. All förändring måste utgå 
från en adekvat förståelse för att alla delar hänger samman och påverkas vid förändring i någon del. 
Reformer och policyer används och tolkas olika vid olika lokala förhållanden. Förändringskedjan 
kan beskrivas som att staten styr genom att göra olika satsningar för att arbeta med utveckling på de 
delar som är i behov av utveckling (Håkansson & Sundberg, 2017).

3.1. Skollagen  

I skollagen (2010:800), kapitel 5 behandlas trygghet och studiero, ”5 § Ordningsregler ska finnas 
för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje 
skolenhet” (s. 34). Skollagen anger också disciplinära och andra särskilda åtgärder och allmänna 
befogenheter för rektor och lärare. ” 6 § Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och 
tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att 
komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. Enligt de förutsättningar som följer av 
7-23 §§ får det beslutas om utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en 
annan skolenhet, avstängning och omhändertagande av föremål. En åtgärd enligt första eller andra 
stycket får vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter ” (s.
34).

I skollagen regleras även de fall då lärare väljer utvisning av en elev från undervisningslokalen.  

”7 § i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan får en lärare visa ut en elev från undervisningslokalen för högst återstoden av ett 
undervisningspass, om 1. eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt, och 2. 
eleven inte har ändrat sitt uppförande efter uppmaning från läraren” (s.35). 
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I det fall då läraren bedömer att elever behöver stanna kvar i skolan regleras det i skollagen.  

” 8 §  Under samma förutsättningar som i 7 § får en lärare eller rektor i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan besluta att en elev ska stanna 
kvar i skolan under uppsikt högst en timme efter att skoldagens undervisning har avslutats eller 
infinna sig i skolan högst en timme innan undervisningen börjar (s.35). 

Lärarens möjlighet att omhänderta föremål som exempelvis mobiltelefoner regleras också i 
skollagen.  

” 22 §  Rektorn eller en lärare får från en elev omhänderta föremål som används på ett sätt som är 
störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna” (Skollagen (2010:800, 
s.35). 

Vidare har den kommunala förvaltningsnivån ansvar för att organisera och fördela resurser för 
utvecklings- och förbättringsprocesser, som utgår från de lokala förutsättningarna. Därefter kommer 
skolledare och lärare in och leder det fortsatta arbetet samt sätter upp riktlinjer och mål för att 
slutligen sättas i verket av den enskilde läraren i klassrummet. För att sedan utvärdera och reflektera 
över huruvida ett kvalitétsarbete lyckats eller ej är det i huvudsak huvudmännens uppgift att 
kontrollera och sätta in rätt instanser vid behov (Håkansson & Sundberg, 2017).

Lindström och Johansson (2015) har i en omfattande  undersökning i 13 kommuner i Norrbottens län funnit 
att det finns ett glapp mellan vad som faktiskt implementeras i skolverksamheten och respondenternas egna 
åsikter. Studien bygger på en enkät som skickades till 170 skolledare. Frågeformuläret ställdes till svarande 
på grundval av tidigare forskningsresultat som belyser vikten av kollegialt lärande, tydligt ledarskap och en 
organisation som stödjer skolverksamheten. Resultatet från undersökningen visar överväldigande posi-
tiva svar från respondenterna och ger en bild av en medvetenhet hos respondenterna om vikten av 
skolledarskap för barn och ungdomars utveckling som framtida medborgare. Resultatet visar till 
exempel att det finns en utvecklad vision, konsensus finns inom organisationen om skolans värde-
grund, lärdomar i aktiviteter dokumenteras och lärare/skolledare uppmuntras att prata med varandra 
om struktur och innehåll i deras undervisning. De svar som respondenterna har lämnat visar emel-
lertid även att det finns ett glapp mellan vad som faktiskt implementeras i skolverksamheten och 
respondenternas egna åsikter, önskemål och förväntningar på densamma.

3.2. Arbetsro i skolan 

Enligt skollagen ska det i klassrummet råda arbetsro under lektionstid. Miljön i skolan ska präglas 
av trygghet och studiero. ”3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever 
tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero” (Skollagen, 2010:800, s. 34).

Detta upprätthålls inom varje organisation genom ordningsregler som skolenheten själva 
tillsammans med eleverna utformar. Det är huvudmannens uppgift att kontrollera att 
ordningsreglerna efterföljs på varje skolenhet. I fall där elever stör undervisningen har läraren enligt 
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skollagen rätt att visa ut eleverna ur undervisningslokalen för att försäkra de andra elevernas 
studiero. Det gäller även vid fall där läraren behöver komma till rätta med en elevs 
ordningsstörande uppträdande. Läraren eller rektorn har då rätt att vidtaga de åtgärder som krävs 
som är befogade i situationen, det gäller omedelbara så väl som tillfälliga åtgärder. Elever som på 
något annat sätt uppträder olämpligt och/eller inte ändrar sitt uppförande efter uppmaning från 
läraren kan bli utvisade ur undervisningslokalen. Läraren har även rätt att besluta om en elev ska 
stanna kvar på skolan under uppsikt under som högst en timme efter skoldagens slut eller infinna 
sig i skolan högst en timme innan undervisningen börjar (Skollagen, 2010:800).

I Lgr (11) står det att skolan ska vara tydlig gentemot elever och deras vårdnadshavare. Där framgår 
vad som krävs i form av måluppfyllelse, vilka krav som ställs på varje enskild elev och vilka 
rättigheter och skyldigheter eleverna har. Det är en förutsättning för elevers och deras 
vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. Det är lärarens skyldighet att samarbeta med 
hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och 
för samarbete (Skolverket, 2018). 

Undervisningen i skolan är inte enbart till för att eleverna ska få grundläggande kunskaper om 
demokratiska värderingar. Den ska också förbereda eleverna för framtiden och för det aktiva 
deltagandet i samhället. Undervisningen ska också främja elevernas egen förmåga att ta ansvar på 
ett personligt plan. Vidare ska undervisningen i samhällsorienterade ämnet bidra till att eleverna 
utvecklar kunskap om de mänskliga rättigheterna med demokratiska processer och arbetssätt. 
Undervisningen i samhällsorienterade ämnen ska också bottna i att eleverna tillägnar sig kunskaper 
om, lär sig reflektera över värden och principer som är av betydande karaktär i ett demokratiskt 
samhälle. Vidare står det i läroplanen att undervisningen i samhällsorientering ska ge eleverna 
möjlighet att utveckla sin egen förståelse för vad det innebär att vara en aktiv och ansvarstagande 
medborgare i ett snabbt föränderligt samhälle (Skolverket, 2018).

Skolinspektionen gjorde en kunskapsöversikt över studiero från år 2015. Där framkom det att var 
fjärde grund- och gymnasieskola kritiserades för att skolmiljön inte präglades av trygghet och 
studiero. Vidare hävdade eleverna i enkäten att andra elever stör undervisningen och ordningen i 
klassrummet. Tillfrågade grundskolelärare uppger att en stor del av undervisningen går åt till att 
skapa ordning i klassrummet. Närmare var fjärde elev på grundskolan upplever att de inte har 
studiero på lektionen och hävdar samtidigt att läraren inte ser till att upprätthålla god studiero i 
klassrummet (Skolinspektionen, 2015).

3.2.1. Arbetsmiljön i skolan 

Skolan brukar beskrivas som Sveriges största arbetsplats, och det är sett till antalet där både 
personal och elever räknas in. En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett långt och hälsosamt 
arbetsliv. För skolan är det en av grunderna för framgång för verksamheten. I skolan innefattas både 
personal och elever av arbetsmiljölagen som beslutas av riksdagen. Den statliga myndigheten 
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arbetsmiljöverket har regeringens uppdrag att detaljerat lägga både regler, föreskrifter och även 
uppföljningar. Skolans huvudman är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och skyldig att följa dessa 
föreskrifter liksom personal och elever. Alla är skyldiga till att medverka till god arbetsmiljö och 
alla ska vara medvetna om att man är varandras arbetsmiljö. Arbetsgivaren har utökat ansvar att se 
till att arbetet med arbetsmiljön som exempelvis undersökning, riskbedömning, åtgärder som ska 
vidtas och uppföljningar som ska ske systematiskt för att undvika skador (Lindberg & Vingård,
2012). 

I skollagen 3 § framgår att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en 
skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. I arbetsmiljölagen 4 § (1977:1160) finns 
bestämmelser om kraven på en god arbetsmiljö (Skollagen, 2010:800). 

Enligt Arbetsmiljöforum är en god arbetsmiljö en förutsättning för hållbart lärande och hälsa. 
Lagstiftningen är utformad för att skydda och huvudmannen är skyldig att systematiskt arbeta för 
god arbetsmiljö. All personal och elever är alla skyldiga till att medverka för god arbetsmiljö och 
arbetsgivaren ska se till att det fungerar (www.arbetsmiljöforum.se). Skolverket pekar också ut 
riktningen med att det ska vara god arbetsmiljö exempelvis genom att studiero ska råda i skolan. 
Det ska ske genom ordningsregler som tas fram tillsammans med lärare och elever och de ska följas 
upp. Det är rektor som beslutar om ordningsreglerna. Det ska också finnas disciplinära åtgärder som 
är kända för såväl personal som för elever och vårdnadshavare (Skollagen, 2010:800). 

Arbetsmiljön beskrivs som den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala arbetsmiljön. Den fysiska 
arbetsmiljön är oftast enkel att beskriva och uppmärksamma. Den utgår från arbetsplatsens 
utformning där det kan handla om luft och ventilation, ljud och buller, ljus och belysning, ergonomi 
med mera. Den psykosociala arbetsmiljön är svårare att reglera och beskriva, men där handlar det 
om stress, diskriminering och kränkande särbehandling. Begreppen innefattar mycket och kan 
handla om hurdan stämning det är på hela arbetsplatsen, vilka relationerna är mellan kollegor, hur 
samarbetet mellan kollegor och mellan elever och personal fungerar. Det kan även handla om 
skolans sätt att hantera konflikter, stress, mobbning och utanförskap (Lindberg & Vingård, 2012: 
Windahl, 2013). 
  
För arbetstagarna kan det handla om att inte ha en ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska 
anpassas efter kraven i arbetet. Att arbetsorganisationen ska vara tydlig samt att de anställda ska 
känna till vem de kan vända sig för att få hjälp och stöd. Det ska klargöras att kränkande 
särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen, tex genom en policy. Att arbetstidernas förläggning 
inte får leda till ohälsa. Att chefer och arbetsledare ska ha kunskaper i hur ohälsosam 
arbetsbelastning och kränkande särbehandling förebyggs och hanteras. Långsiktiga mål ska sättas 
upp (www.arbetsmiljöforum.se). 

Arbetsmiljön i skolan uppmärksammas dagligen och för personal i skolan har arbetsmiljöverket sett 
ett behov av att förtydliga vissa delar. Arbetsmiljöverket har därför gjort ett förtydligande där lyfts 
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för hög arbetsbelastning fram, hälsofarliga arbetstider och kränkande särbehandling behandlas 
(www.arbetsmiljöforum.se). 

Lärarnas riksförbund (2016) lyfter friskfaktorer som stärker både individ, ledning och verksamhet 
där delaktighet, inflytande och trivsel är grundläggande.  I Lärarnas riksförbund (2016) framgår att 
skolorna ska hitta de friskfaktorer som redan finns och förstärka dessa. Där exemplifieras allmänna 
friskfaktorer: 

• Öppet klimat där alla törs säga vad de tycker 
• Tydligt ledarskap 
• Fungerande dialog och återkoppling mellan chef och medarbetare 
• Kompetensutveckling som svarar mot behov och utveckling i arbetet 
• Lön som svarar mot prestation 
• Tillfredställelse med arbetet 
• Tydliga mål och delmål 
• Rimlig arbetsbelastning 
• Samarbete mellan individer och arbetsgruppen 
• Balans mellan arbete och fritid 
• Möjlighet att få nyttja hela sin kompetens 
• Arbetet ger status 
• Arbetet respekteras i samhället (Lärarnas Riksförbund, 2016). 

Liknande resultat går att återfinna i Karlsson (2010) som menar att en bra arbetsmiljö präglas av bra 
relationer där relationen mellan medarbetare och chef är en av det viktigaste. Den ska präglas av 
ömsesidigt ansvar för fungerande kommunikation. Rektor pekar ut riktningen och medarbetarnas 
förtroende krävs för att lyckas. Ett gott ledarskap kan kännetecknas av en närvarande chef som är 
entusiasmerande och en som lyssnar på sina medarbetare. Att rektorn också ger utrymme för 
diskussion, tar vara på idéer och förankrar inför beslut, kännetecknar ett gott ledarskap. 

Lärarnas Riksförbund (2016) menar att det inom skolverksamheten måste finnas en rektor som kan 
entusiasmera, att det finns förtroende mellan medarbetare och rektor, att kommunikationen sker på 
ett naturligt sätt samt att rektor är nåbar och närvarande. Vidare har Lärarns Riksförbud (2016) 
sammanställt punkter för hur det ser ut i en verksamhet när arbetsmiljön behöver förbättras. 
Exempel på det kan vara när: 
• Rektor är sällan synlig på arbetsplatsen. 
• Medarbetarna känner en osäkerhet kring vad som gäller i olika frågor. 
• Informella ledare får stort utrymme.  
• Målen för arbetet känns otydliga.  
• Svårt att nå rektor när du behöver.  
• Få kontakter med rektor samt väldigt få eller inga naturliga tillfällen att ses under arbetsveckan. 
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• Ansvarsfördelningen i olika frågor känns oklar och du upplever små eller obefintliga möjligheter 
att göra något åt din arbetssituation. 

• När problem påtalas tar det lång tid innan något händer eller så saknas återkoppling helt. 
• Arbetsglädje och stolthet över jobbet har svårt att infinna sig.  
• Lite eller obefintlig återföring och stöd i det dagliga arbetet. 
• Förtroendeklyfta mellan rektor och många i personalen.  
• Kontinuerliga konflikter mellan kollegor samt mellan rektor och medarbetare 
(Lärarnas riksförbund, 2016).  

3.2.2. Lärarnas arbetsmiljö och hälsa 

År 2011 gjordes en studie kring lärares arbetsmiljö av fackförbundet Lärarnas Riksförbund (2011). 
Undersökningen som gjordes visar att det finns klara brister i skolans ledarskap. Det var 900 lärare 
runt om i landet som tillfrågades. Cirka 25-50 procent av de tillfrågade lärarna svarade att de känner 
fysiska besvär så som huvudvärk eller magont som påverkar deras dagliga arbetssituation. I studien 
framgår att 6 av 10 långtidssjukskrivna lärare, är det på grund av arbetsrelaterade problem. Av 
studien framgår även att de administrativa uppgifterna och uppgifter som inte är kopplade direkt till 
undervisningen har ökat. Samtidigt uppger tre av tio lärare att de fått ökad mängd undervisningstid. 
Dessutom uppger varannan lärare att de inte får den ro och avskildhet på arbetet som krävs för att 
kunna planera lektioner, rätta elevarbeten och läsa in sig på material (Lärarnas Riksförbund, 2011). 

Om en lärare blir sjuk förväntas kollegorna ställa upp för varandra eller i akuta fall lämna eleverna 
utan undervisning. Mer än hälften av lärarna uppger i studien att de måste ta igen största delen av 
arbetet de missat efter en kortare tids sjukdom. Ungefär hälften av de tillfrågade i studien uppger att 
de under sin arbetsdag inte har möjlighet till pauser för återhämtning och 60 procent säger sig ha 
sömnsvårigheter som är kopplade till deras arbetssituation (Lärarnas Riksförbund, 2011). 

Studien uppger att 16 procent av de tillfrågade utsätts för hot, våld och kränkningar, 17 procent av 
de lärare som blivit utsatta och vänt sig till sin arbetsgivare uppger vidare att de inte fått någon hjälp 
(Lärarnas Riksförbund, 2011).

3.2.3. Arbetsminne och koncentrationssvårigheter 

Arbetsminnet är den grundläggande kognitiva funktionen, vilket innefattar hjärnans förmåga att 
upprätthålla flera mentala processer samtidigt (Derwinger, 2003). 

Klingberg (2011) anser i sin forskning om barns utveckling, att arbetsminnet är en central del för 
inlärningen. Arbetsminnet är hjärnans förmåga att hålla kvar information i minnet under en kortare 
tid. Eftersom arbetsminnet är nära relaterat till koncentrationsförmågan är det också det som visar 
sig i klassrummet. En elev som har svårt att sitta still och som inte kommer ihåg vad den ska göra så 
fort läraren avslutat genomgången, kan ha ett nedsatt arbetsminne. Detta eftersom förmågan att 
kunna komma ihåg instruktioner och planera i flera steg kräver ett fungerande arbetsminne. Den 
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svenska skolan gått från klassisk katederundervisning till en mer stimulerande lärmiljö i samband 
med införandet av den nya läroplanen (Skolverket, 2018), forskare debatterar för att en sådan 
lärmiljö ställer högre krav på ett fungerande arbetsminne hos eleverna (Arlinger & Hygge, 2015).

Klingberg anser att hjärnan är ett formbart organ vilket han relaterar till när han visar på att 
arbetsminnet går att träna upp. Arbetsminnesträning i sin tur har positiva effekter på 
koncentrationsförmågan bland elever (Klingberg, 2011).

Klingberg (2016) menar att det finns metoder för att träna arbetsminnet på, men det som är den 
viktigaste faktorn är ett driv framåt. Klingberg anser att träningen handlar om att kämpa för att det 
är meningsfullt och att man inte måste tycka att det är så roligt. Det rör sig om begreppet Grit. 
Klingberg (2016) hävdar att det inte finns något enkelt tillvägagångssätt eller en quick fix på 
problem med arbetsminnet. Han förespråkar begreppet Grit som betyder kämparanda och innehåller 
två komponenter: förmågan att hålla kvar vid långsiktiga mål och att inte ge upp vid motgång. 
Klingberg konstaterar vidare att det finns tydliga samband mellan hur det går för barn i skolan, om 
de lämnar skolan och om de kämpar med sina studier beroende på hur ovan nämna komponenter är 
förankrad hos eleven.

Klingberg argumenterar för att det finns olika sätt att skapa motivation hos barn och menar att 
pengar och belöningar inte fungerar utan att det bygger på intresse, att det är roligt. Klingberg anser 
vidare att det handlar om att ska skapa en förståelse för att något kan vara viktigt men tråkigt, att 
hjälpa till att se på saken ur ett större sammanhang och framförallt att se vart kunskaperna kan leda. 
Klingberg hävdar att det är av yttersta vikt att skapa förståelse hos barn kring kunskapssinhämtning. 
Han påstår även att ämnesdidaktiska färdigheter hos elever inte är medfött utan att det är ett resultat 
av övning och träning. Alla kan gå framåt, det enda som krävs är träning (Klingberg, 2016).
 
Baddeley (2006) fastställde att arbetsminnet är hjärnans metod för att hantera, bearbeta och 
memorera information som inhämtas. Arbetsminnets betydelse för inlärning bottnar i ett logiskt 
tänkande. Det behandlar de processer som sker i hjärnan när information tas emot, bearbetas och 
förmedlas. Systemet eller de centrala exekutiven är ett teoretiskt system som kontrollerar och 
reglerar lägre kognitiva processer, som lokaliserats till frontalloben i hjärnan. Arbetsminnet 
fungerar som en dirigent över de exekutiva funktionerna. De exekutiva funktionerna i sin tur 
belyser förmågan att påbörja, genomföra, organisera och planera, samt ägna sig åt en sak i taget, 
men främst för att rikta sina sinnen åt det som är relevant för stunden (Gärdenfors, 2010). 

Klingberg (2011;2016) hänvisar till att individen behöver ges möjlighet till repetition under 
inhämtande av information. När repetition av information uteblir går förmågan att hålla kvar flera 
saker i minnet samtidigt förlorad. När arbetsminnet brister dras den stimulusdrivna 
uppmärksamheten automatiskt till andra särskilt intressanta ting i omgivningen. Det rör sig i det 
fallet om plötsliga ljud, en förbipasserande person, eller tankar som dyker upp från tidigare 
upplevelser (Klingberg, 2011;2016).
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Baddeley (2006;1983) menar att det inte riktigt är så enkelt utan att betydelsen för begreppet 
arbetsminnet snarare borde kallas för arbetskoncentration eftersom det handlar om en kontrollerad 
uppmärksamhet hos den enskilda individen. Klingberg (2011) och Baddeley (2006;1983) hävdar 
dock gemensamt att det finns starka kopplingar mellan ett svagt arbetsminne och 
koncentrationssvårigheter.

3.2.4. Tidig debut med misslyckande 

En tidig debut av beteendeproblem och svårigheter i skolan kan leda till långt gående negativa 
konsekvenser för enskilda barn. För att öka möjligheten för att barn ska fortsätta  må  bra och 
utvecklas socialt och akademiskt är det angeläget att i olika sammanhang skapa vägar för en positiv 
utveckling. Skolan är en viktig arena, inte minst ur ett universellt preventionsperspektiv, eftersom 
det medför möjligheter att nå så många barn som möjligt. Skolan ska vara en plattform för att 
utveckla akademiska kunskaper och klassrumsmiljön ska bidra till att barn utvecklar sociala 
färdigheter och förmågor, vilket i sin tur främjar akademisk utveckling. Utöver akademiska 
färdigheter har självreglering, problemlösningsförmåga, och god social förmåga visat sig ha 
gynnsamma effekter på barns utveckling och välmående (Ghaderi, Johansson & Enebrink, uÅ).

Enligt Socialstyrelsen (2009) visar svensk forskning på att den psykiska ohälsan bland barn och 
unga ökat kraftigt. Det rör sig främst om barn och ungas beteendeproblem som studien belyser och 
är starkt kopplad till ångest, oro och sömnbesvär. I studien påvisas också att misslyckande och låga 
studieresultat i unga år medför större risk för skolavhopp och sämre självkänsla. Det finns även 
starka kopplingar till beteendeproblem men också aggressivt agerande (Socialstyrelsen,2009; 2013).

Grosin (2009) hävdar att det sociala klimatet i skolan har stor inverkan på framgången för en skola. 
Grosin konstaterar att sociala spelregler, prioritering av kunskapsmål och elevfokuserade arbetssätt 
är nyckeln till en framgångsrik skola. En given förutsättning för att det ska fungera är att all 
skolpersonal är överens om vilka regler som gäller och följer dem principfast. Slutligen påpekar 
Grosin att rektorn på en skola spelar en avgörande roll. Grosin menar att de skolor som har den 
mest engagerade rektorn också uppvisar de största förbättringarna av skolklimatet (Grosin, 2009).

Kernell (2010) ser ett tydligt problem som ofta är återkommande i skolvärlden, att eleverna inte har 
klara direktiv för vad som förväntas av dem i skolan. Han menar att arbetsmoral och motivationen 
bland eleverna förstärks om det finns tydligt utformade målsättningar (Kernell, 2010).

Kernell (2010) förklarar hur det sett ut historiskt om man tittar tillbaka på relationen mellan barn 
och vuxna. Tidigare var samhället utformat efter vuxnas överordning gentemot barn. Fram till 50-
talet var det accepterat att slå barn. Trots att förbud infördes levde den stränga disciplinen 
fortfarande kvar i skolan under långt tid. Eftersom samhället var uppbyggt på vuxnas överordning 
gjorde det att lärarens förväntades bete sig på ett speciellt sätt och framstå som en auktoritet. 
Eleverna däremot skulle visa stor respekt och lydnad gentemot sin lärare. Kernell (2010) hävdar 
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dock att detta inte nödvändigtvis behövde indikera på att vuxna var samvetslösa och elaka förr i 
tiden utan snarare menar Kernell (2010) att samhällets utformning gjorde att det tedde sig så. 

Kernell (2010) hävdar vidare att en lärare som inte agerar i en situation kan, av eleverna, upplevas 
som dominerat nonchalant, vilket bara förvärrar situationen. Kernell (2010) argumenterar även för 
vikten av att ha en personlig relation till sina elever och framförallt en lärare som sköter dynamiken 
i gruppen. Detta för att läraren är den enda personen som har en auktoritär uppgift i klassrummet. 
Han argumenterar även för lärares arbetsledande kompetens och deras roll som samordnare och 
arbetsledare i klassrummet. 

Tydlighet och struktur är ledorden för att läraren ska kunna övervaka verksamheten. Kernell (2010) 
lyfter även förmågor så som flexibilitet och gränsdragning, men även förmågan att hitta en 
mellanväg mellan dominans och undergivenhet.

3.2.5. Lärarrollen för att främja elevens lärande  

Enligt styrdokumenten går lärarrollen ut på att främja elevernas lärande (Skolverket, 2018). En 
fråga som då kan ställas är vilka faktorer som spelar in, för att bli en sådan lärare? Enligt Thornberg 
(2006), är ledarskapet i klassrummet en viktig del. Han beskriver en auktoritativ ledarstil där läraren 
fungerar som en professionell fostrare. Ledarstilen går ut på att det är läraren som ställer krav, sätter 
regler och förväntar sig att eleverna är öppna för samarbete. Läraren lyssnar in elevernas synpunkter 
och känslor, är öppen för viss förhandling och uppmuntrar till beslutsfattande från elevernas sida. 
Den auktoritativa ledarstilen bygger på respekt bland både barn och vuxna. Fostran av eleverna i 
klassrummet ger plats för känslor, men går i första hand ut på att bygga upp en förståelse hos 
eleverna om varför läraren förväntar sig ett specifikt beteende av eleverna. Thornberg understryker 
att denna ledarstil främjar psykiskt välmående, självständighet, ökar självkänslan, tar ett större 
socialt ansvar, leder till ökad självkontroll hos elever med omsorg för andra samt bidrar till en 
positiv självbild (Thornberg, 2006). 

Billmayer (2015) hävdar att lärarens ledarskap påverkar ordningen i klassrummet. Genom att lägga 
sin egen tolkning för hur ordning och reda upprätthålls i klassrummet, skapar varje lärare sin egen 
kultur och varje klassrum blir till mindre olikartade samhällen. Det som gemensamt påverkar olika 
lärares ledarskap är yttre faktorer så som skolans organisation, den fysiska utformningen av 
lärandemiljön och styrdokumenten. Vidare konstaterar Billmayer (2015) att om en lärare över tid 
ändrar sitt ledarskap hänger det samman med de yttre faktorerna. I de fall där de yttre faktorerna 
förändras eller blir oklara kan direkta kopplingar dras till ledarskapet i klassrummet (Billmayer, 
2015).

I Skolinspektionens studie från år 2016 lyfts tre kortare exempel på lektionssekvenser där det finns 
goda förutsättningar för studiero. De mest framträdande karaktärerna för de tre olika lektionerna är 
att läraren har förberett lektionens innehåll och informerat eleverna innan lektionen om vad som 
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komma skall. Lärarens planering innefattar även förberedelser för elevernas placeringar i 
klassrummet och att plocka fram utrustning och material. Läraren ger tydliga instruktioner och är 
tydlig med vad som förväntas av eleverna. Det läggs även stort fokus på att varje enskild elev har 
ett eget ansvar att utföra arbetsuppgifterna. Läraren utmanar eleverna genom praktiska övningar och 
ger olika elever möjlighet till att komma fram och inför resten av gruppen presentera och förklara 
sitt resultat. Läraren berömmer elevernas prestationer och uppmuntrar till vidareutveckling och 
bjuder samtidigt in resten av gruppen i samtalet (Skolinspektionen, 2016).

Lektionerna i exemplet är minutiöst planerade med tydlig tidsram och innehållet presenteras som en 
del i ämnets helhet. Under lektionstiden är läraren närvarande och tillgänglig för att kunna hjälpa 
och stötta upp. Läraren uppvisar ett tydligt ledarskap i klassrummet och bär ansvar för studiero, 
ordning i klassrummet och för undervisningen (Skolinspektionen, 2016).

3.2.6. Faktorer för att upprätthålla studiero 

Tidigare forskning visar att studiero är en betydande faktor för elevernas skolresultat. År 2016 
gjorde Skolinspektionen en kvalitetsundersökning för att säkerställa studiero i skolan. 
Granskningens huvudsyfte var att säkerställa att undervisningen utförs på ett sätt som upprätthåller 
studiero i klassrummet. Granskningen visar följande faktorer:
• Grundläggande är rektors organisation och ledning som ger förutsättning för läraren att skapa 

studiero i klassrummet.
• Kvalitén på lektionen ska ge studiero för eleverna. 
• Lärarens tydliga struktur och varierande arbetssätt påverkar elevens engagemang, motivation och 

studiero (Skolinspektionen, 2016).

Skolinspektionen (2016) konstaterar att elevgruppen inte är avgörande för studieron i klassrummet 
utan lärarens agerande och upplägg av undervisningen (Skolinspektionen, 2016). I studien som 
utförts av Skolinspektionen beskrivs även situationer där det inte råder studiero i klassrummet. Där 
råder tydliga brister i lärarens planering. Läraren har inte kommunicerat innehållet till eleverna och 
inte tagit fram material och utrustning som behövs. Förväntningarna på eleverna är otydliga. Syftet 
med varje lektion är inte kommunicerat i en helhet för att eleverna ska känna motivation och 
engagemang. Det är otydliga förhållningsregler i klassrummet (Skolinspektionen, 2016)

De lektioner med mindre goda förutsättningar för studiero, som observerats i studien är spretiga, 
saknar sammanhang och ingår inte i ämnets helhet. Skolinspektionen menar att undervisningen 
brister i själva genomförandet av lektioner. Skolinspektionen menar att det beror på lärarens strategi 
i klassrummet och lärarens förmåga att få eleverna att göra det de ska. Andra orsaker som framgår i 
studien är sen ankomst till lektionen eller att undervisningen inte kan genomföras på grund av för 
hög frånvaro. En annan brist är att läraren lämnar över undervisningen till eleverna genom att låta 
de på egen hand studera angivna sidor (Skolinspektionen, 2016).
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Den fysiska miljön i skolan kan också bidra till försämrad kvalité på undervisningen om eleverna är 
utspridda i flera olika lokaler. I exemplet i studien där eleverna tappar fokus och gör annat än det 
som var tänkt från början är det flera elever som behöver hjälp med samma sak. Lärarens 
förklaringar blir då bristfälliga eftersom samma sak måste upprepas flera gånger. Elever som 
påkallar lärarens uppmärksamhet i stor utsträckning tenderar till att få mycket hjälp medan de 
elever som sitter still på sin plats inte får någon hjälp alls (Skolinspektionen, 2016).

Studien visar även på att elever som inte får studiero har sämre arbetsmiljö och därmed får 
svårigheter att uppnå målen och uppvisar istället låga kunskapsresultat. Vid avsaknad av studiero 
går eleverna miste om kunskaper och blir omotiverade, okoncentrerade och i vissa fall stökiga. 
Behoven av att förbättra studieron i undervisningen, är större på skolor med låg måluppfyllelse 
(Skolinspektionen, 2016; Byman & Wahlstedt, 2012).

4. Teoretiska utgångspunkter 

Nedan presenteras de teoretiska utgångspunkterna för studien ur ett behavioristiskt perspektiv med 
kopplingar till motivationsteori. 

4.1. Behaviorismen och dess perspektiv på ordning och reda i klassrummet 

Manger, Lillejord, Nordahl och Helland (2013) skriver att begreppet klassisk betingning är 
framträdande inom behaviorismen och uppstår när vi lär oss något genom att associera två olika 
stimuli med varandra. När det uppstår gör det att det ena stimulit skapar en viss respons hos oss som 
från början endast härstammade från det andra stimulit. Exempelvis kan vi koppla ihop doften av 
popcorn med filmkvällar och fredagsmys (om vi flera fredagar i rad äter popcorn) vilket gör att 
doften av popcorn skapar en känsla av glädje hos oss som från början endast framkallades av 
filmkvällarna.  

Ett annat exempel på klassisk betingning beskrevs först av Ivan Pavlov (1849-1936) (Manger et. al., 
2013) som upptäckte inlärningssättet av en slump när han utförde forskning på hundar om 
matspjälkning. Matspjälkningsexperimenten handlade om hur mycket saliv hundar producerar då de 
presenteras för olika sorters hundmat. Den slumpmässiga upptäckten som Pavlov gjorde var att 
hundarna efter ett tag började att producera saliv långt innan de fick maten, ibland redan då 
experimentledaren kom in i rummet. Pavlov ville undersöka sin observation ytterligare och utförde 
därför experiment där han strax innan han gav hundarna mat lät dem höra ett speciellt ljud, en ton. 
Efter att ha upprepat detta några gånger började hundarna att producera saliv när de hörde tonen 
trots att de inte erbjöds mat. Pavlov fick hundarna att associera stimuli 1 (mat) med stimuli 2 
(tonen) och därför skapade stimuli 2 (tonen) en respons (salivering) hos hundarna som tidigare 
endast utlösts av stimuli 1 (mat). Han skapade alltså en beteendeförändring hos hundarna genom att 
utsätta dem för en regelbunden miljöpåverkan. 
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4.1.1. Anpassning genom betingning 

Vidare skriver Manger et al. (2013) att förmågan att lära genom klassisk betingning är en fördel för 
individen eftersom den möjliggör förutsägelser av framtiden och anpassning av beteenden därefter. 
I exemplet med Pavlovs hundar som så utsätts hundarna under en längre tid för senariot: De hör en 
ton och strax efter det får de mat. När detta hänt flertalet gånger börjar hundarnas hjärna att 
förutsäga vad som kommer att hända då de hör tonen (de kommer få mat) och den skickar signaler 
till kroppen om att förbereda sig (producera saliv). Ett annat exempel är när en elev pratar högljutt 
om annat än det som angivits, på lektionerna så tittar läraren argt på eleven och om han/hon inte blir 
tyst så kommer efter några minuter läraren fram till eleven och tillrättavisar honom/henne. Snart lär 
sig eleven att läraren inte uppskattar det beteendet och att det kommer en konsekvens. Hjärnan 
skickar signaler till kroppen om att den kommer att ske en konsekvens vilket utlöser 
obehagskänslor hos eleven. De känslorna i sin tur kan göra att elever slutar prata när läraren ger en 
menande blick (Manger et al. 2013). 

Syftet med klassisk betingning är att hjälpa individen att anpassa sig till sin miljö. Vad händer då 
om miljön förändras och den tidigare inlärningen/förutsägelsen inte längre stämmer? Då kan det 
inlärda beteendet enligt Watson (1997) släckas ut. Detta händer om man utsätts för det ursprungliga 
stimulit utan att det andra stimulit är närvarande upprepade gånger. Exempelvis skulle hundarna 
som Pavlov lärde att salivera vid ljudet av en ton sluta med det om de upprepade gånger fick höra 
tonen utan att de efteråt fått mat. Associationen mellan de 2 stimulina (mat och ton) försvinner och 
därför försvinner också den inlärda responsen (salivering). Samma paralleller dras till skolan: 
genom att eleverna får en tillsägelse av läraren att sluta med ett beteende men konsekvensen uteblir, 
kommer eleven med stor sannolikhet inte förändra beteendet. Utan disciplin blir strukturer i skolan 
totalt oanvändbara. Det ena behövs för att det andra ska fungera (Watson, 1997). 

4.1.2. Lärarens roll i klassrummet ur ett behavioristiskt perspektiv  

Behaviorismen har en empirisk syn på lärande. Våra handlingar styrs av tidigare konsekvenser av 
ett liknande beteende och omgivningen är den som formar individen. Behaviorismen pekar även på 
att orsakerna till problemen som uppstår i klassrummet inte ligger hos eleven, utan är en funktion av 
interaktionen mellan eleven och miljön. B.F Skinner (1904-1990) menade att vad som händer efter 
att en elev har utfört en handling är vad som bestämmer om handlingen kommer ske igen eller inte. 
Inom behaviorismen är förstärkning enligt Skinner en central del (Watson, 1997). Förstärkning är 
den händelse som kommer efter en handling. Det finns två olika typer av förstärkare: materiell eller 
social. Den materiella förstärkningen kan en elev få genom ett betyg eller någon form av 
poängsystem utifrån hur eleven presterar på ett test. Den sociala förstärkningen kommer genom 
beröm och uppmärksamhet riktad till eleven (Watson, 1997).

Liknande samspelskonsekvenser kan liknas vid ett eftergivande beteende från lärarens sida i skolan 
gentemot utåtagerande elever vilket ökar konfliktnivån i gruppen. Om mindre problem inte blir 
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lösta direkt när de uppstår tenderar samspelet att präglas av mer och mer konflikter. Det i sin tur går 
alltid ut över undervisningen och eleven i fråga blir lidande då undervisningen uteblir (Manger et 
al., 2013). Vidare hävdar Manger et al (2013) att en vuxen persons eftergivenhet också genererar 
plötsliga emotionella reaktioner vilket i vissa fall kan vara givna, men som på lång sikt ökar 
konfliktnivån i klassen och påverkar elevernas självbild och trivsel negativt. 

Inom behaviorismen argumenterar Manger et al (2013) för att problembeteenden bland eleverna kan 
ha en rad olika förklaringar. Dels kan bristande förståelse av vad som ska göras på lektionen, och 
vilka regler som gäller kan påverka elevens självkänsla, men framförallt påverkas elevens 
förutsättning för att göra rätt för sig och inhämta kunskap. 

Skinner menar att både positiv och negativ försäkring är ett bra alternativ för att förändra ett 
oönskat beteende (Watson, 1997). Han argumenterar för konsekvens som en disciplinär åtgärd. Å 
andra sidan hävdar han också att det kan få en minskad effekt eftersom den som får straffet riktat 
mot sig lika gärna kan göra det som krävs för att slippa straffet snarare än att ändra ett dåligt 
beteende. I förhållande till Skinner ansåg Schunk (2000) att straff påverkar inlärningsprocessen 
negativt eftersom eleven riskerar att bli förvirrad över vilket beteende som egentligen efterfrågas. 
Schunk hävdar att lärarens inkonsekventa ledarskap också resulterar i en osäkerhet hos eleven 
eftersom eleven aldrig vet när han/hon ska få kritik. Oförutsägbara reaktioner från lärarens sida kan 
resultera i känslomässiga tillstånd hos eleven i form av rädsla, ilska, eller frustration som i sin tur 
påverkar inlärningen negativt.  

4.1.3. Negativa effekter av ett behavioristiskt perspektiv 

Woolfolk och Karlberg (2015) menar att ett behavioristiskt perspektiv riskerar att barns inre 
motivation störs och att eleven tappar intresse för lärandet. Belöningssystemet inom behaviorismen 
kan medföra att eleven tappar motivationen så fort belöningen upphör. Woolfolk och Karlberg (2015)
hävdar att systemet kan tillämpas uteslutande för att få elever att sitta stilla och räcka upp handen 
innan de talar och vara tysta under resten av tiden. Däremot anser Woolfolk och Karlberg (2015) det 
som ineffektivt att använda behavioristiska strategier i klassrummet eftersom kreativitet och att 
kritiskt tänkande också ingår i undervisningen, men som hämmas på grund av de behavioristiska 
synsättet. 

Törneke (2010) menar att när en lärare använder ett behavioristiskt ledarskap i klassrummet kan det 
medföra en del negativa bieffekter så som uppmuntran av negativa emotionella reaktioner. Vidare 
förhåller sig Törneke (2010) kritiskt till de traditionella beteendeinriktade synsätten på lärande och 
menar att förklaringen av lärande inom behaviorismen är ofullständig och utelämnar viktiga delar, 
speciellt den sociala påverkan på det enskilda barnet (Törneke, 2010). 
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4.2. Motivationsteori 

Ahlquist Johansson (2003) menar att motivationsteori kan liknas som en motsats till behaviorismen 
som är baserad på stimulus respons. Grundpremissen inom motivationsteori bygger på att motiveras 
av andra människor eller händelser.  Problem som kan uppstå med  elever  som  inte  känner  sig  
motiverade kan bero på att det inte finns tillräcklig omedelbar belöning i eller utanför skolan. Enligt 
White (1997) skapar följande faktorer förutsättningar för att entusiasmera och motivera elever till 
att lära sig: 

1. Läraren visar entusiasm. I varje klassrum måste det finnas lärare som kan framkalla elevers 
naturliga  nyfikenhet  och  passion  att  lära.  Som  lärare  måste  man  vara  entusiastisk  och  
tycka att lärandet är spännande.  

2. Involvera föräldrarna i sina barns utbildning. Föräldrarna är barnens första lärare. Barn 
kommer till världen med en angelägen övertygelse om att lära sig mer om sig själva och  sin  
omgivning. De flesta föräldrar ser med glädje på när deras barn lär sig att sitta, krypa och gå. De 
finns oftast där för att hålla dem i handen, uppmuntra deras försök och applådera deras  
framgång. När barnen blir äldre och börjar skolan kommer de att ha en  stark övertygelse om att 
lära sig ny kunskap, förutsatt att deras föräldrar fortsätter att erbjuda assistans och support. 

3.  Gör lärandet meningsfullt. Grundprincipen för motivation menar White (1997) sker när vi har 
anledning att lära oss något. Vidare kopplar han det till skolan och eleverna genom att eleverna 
behöver se en anledning till varför de ska lära sig en viss sak. 

4. Variera undervisningstekniken. Använda varierande undervisningstekniker så att elevernas 
olika inlärningsstilar tillgodoses, men framförallt för att främja alla elevers olika sätt att lära sig.  

5. Tillhandahåll specifik feedback. Specifik vetskap om resultat är en viktig motivationsfaktor.   
När  sådan  feedback  saknas  finns risken för att eleverna tappar intresse. Den feedback som ges 
över framsteg och behärskning av kunskap skall vara så omedelbar som möjligt. Informationen  
bör vara detaljerad och tillhandahålla styrkor och förslag till förbättring. Kommentarer bör 
skrivas istället för att enbart sätta ett visst betyg.  

6. Visa omtanke. Eleverna känner när man bryr sig om dem och de responderar till de som bryr  
sig om. När eleverna märker att man bryr sig om dem och finns där för att hjälpa dem, ökar deras 
belägenhet att ta risker.  

Dessutom  anser  White  (1997) och Ahlquist Johansson (2003) gemensamt att  man som lärare  bör  
vara  genuin,  varm  och  visa  empati  gentemot  sina  elever. Läraren kan  skapa  en  positiv  
klassrumsmiljö  genom  att  använda  ett  angenämt  tonfall,   använda  ögonkontakt,   gå   runt   i   
klassrummet   och   samtala   med   eleverna   individuellt. Dock pekar White (1997) på vikten om 
att inte bli för personlig eller ge eleverna för slappa tyglar. En lärande atmosfär  skall  ändå  
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bibehållas, eftersom alla elever är olika.

Hootstein  (1998)  presenterar  en  modell  för  elevmotivation  som  han  kallar för RISE  -  
modellen. Denna modell har fått sitt namn från fyra nyckelfaktorer som även Ahlquist Johansson 
(2003) hävdar, måste lokaliseras för att motivera eleverna att lära:  
• Relatera  helheten  i  undervisningen  till  elevernas  behov,  omtanke, intressen och erfarenheter. 

Ofta vill eleverna veta vad de har för nytta av en viss uppgift och då gäller det att som lärare 
kunna dela med sig av sina egna tankar om varför innehållet är intressant, informativt och 
värdefullt.  

• Ge eleverna en känsla av kontroll över sin inlärningssituation. Eftersom  de  flesta  lärare  vill  
öka  elevernas  inre  motivation  är  det  bästa  sättet  att  uppmuntra  eleverna  att  initiera  och  
leda  sitt  eget  lärande.  Erbjud  dem  en  meny  med  valmöjligheter över vad som skall läras, hur 
inlärningen ska ske och när den ska ske. Personliga  mål  för  eleverna  är  ett  annat  sätt  att  få  
dem att känna självkontroll över inlärningen. Målen bör vara kortsiktiga, specifika och 
utmanande.  

• Förse eleverna med belöningar som har informativt värde. Genom att säga att en elev förklarade 
en sak på ett sakligt sätt. 

• Betona att ökat  engagemang  troligtvis  kommer  att  leda  till  framgång.  När  eleverna  vet  att  
deras insats har betydelse  för  utgången  av  en  uppgift,  ökar de vanligtvis sin insats (Hootstein, 
1998: Ahlquist Johansson, 2003). 

5. Metod 
I följande avsnitt redovisas metodval och tillvägagångssätt vid intervjuprocessen, urval, analysme-
tod, etik samt studiens tillförlitlighet. 

Metoden som använts i studien består av en kvalitativ ansats i form av intervjuer, då vikten med 
hänsyn till syftet ligger på egna upplevelser hämtade från en specifik yrkesgrupp: lärare. Detta 
ställer vidare krav på att den faktiska verkligheten ses som subjektiv eftersom den subjektiva 
verkligheten föreligger vara individuell och socialt konstruerad (Bryman, 2018). Bryman (2018) 
menar vidare att en kvalitativ ansats är tolkningsinriktad. Metodvalet för studien bygger på 
informanternas beskrivning av lärares ledarskap i klassrummet och studiero. Informanternas svar 
kommer sedan att tolkas och förstås av författaren av den här studien. 

5.1. Kvalitativa intervjuer 

I denna studie föll valet på kvalitativa samtalsintervjuer eftersom följdfrågor är möjliga att ställa, 
men också för att mer oväntade svar kan komma från informanterna (Bryman, 2018). Denna 
intervjustudie har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer då syftet är att komma åt 
intervjupersonernas beskrivning och deras upplevelser. Semistrukturerade intervjuer genomsyras 
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ofta av frågor av mer allmän natur och det är mer regel än undantag att intervjuaren följer en 
intervjuguide, vilken exempelvis innehåller i förväg utarbetade specifika frågor och teman med 
utrymme för följdfrågor. Intervjuguiden (bilaga 2) delades upp i följande teman: bakgrund, egen 
och andras framställningar, studiero, ledarskap i klassrummet samt avslutande fråga. Fördelen med 
intervjuer enligt Bryman (2018) är att de ger en djupare helhetsbild och medför ökad förståelse för 
komplexa frågeställningar. Vid intervju finns även möjlighet att kontrollera informationen med 
hjälp av följdfrågor som i sin tur ger hög validitet. Vidare hävdar Bryman (2018) att nackdelen med 
intervjuer är att databearbetningen är tidskrävande och att datainsamlingstekniken inte är lika 
anonym som exemplevis en enkät.  

Semistrukturerade intervjuer gör enligt Bryman (2018) intervjuprocessen flexibel eftersom 
ordningen i intervjuguiden inte nödvändigtvis måste följas. Eftersom studiens fokus kräver både 
öppna och specifika frågor för att få tillräckligt med information kring informantens upplevelse av 
sin omvärld i samband med studiens specifika sammanhang, föll valet naturligt på en 
semistrukturerad intervju.  

5.1.1. Urval 

Urvalet skedde strategiskt efter relevans för forskningsfrågorna i denna studie, vilket Bryman 
(2018) benämner som ett målinriktat urval. Detta för att välja ut de intervjupersoner som är så 
relevanta som möjligt för själva studien. Därför ville jag i denna studie intervjua personer som 
undervisar i årskurs 4-6 och som har lång erfarenhet, men också en obehörig lärare med kortare 
erfarenhet för att få ett bredare perspektiv (Bryman, 2018).  

5.1.2. Nulägesbeskrivning 

Samtliga informanter arbetar som lärare och beskriver sina klasser som relativt blandade med ca 
30% nyanlända och 0-20% med elever med fastställd diagnos eller pågående utredning. 
Könsfördelningen varierar med övervägande del pojkar i en klass och övervägande flickor i en 
annan klass. Fyra av lärarna har varit verksamma i årskurs 4-6 i mer än 5 år. Två av lärarna har varit 
verksamma i årskurs 4-6 mindre än 5 år. Av sex lärare har fem legitimation. 

5.2. Genomförande 

Förberedelserna för intervjuerna började med att intervjupersonerna kontaktades via e-post. I mejlet 
informerades om ämnet och syftet med studien för att se om intresse för medverkan fanns. Som 
första steg blev att boka in möten då intervjuerna skulle genomföras. Även empiriska material som 
bestod av intervjuer och metodlitteratur samlades in samt bearbetades.  

Ett samtyckesbrev (bilaga 1) utformades där det framgick om återanvändning av det inspelade 
materialet, men även upplysning om den tystnadsplikt jag som forskare har gentemot 
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informanterna. Vidare informerades informanterna om deras rätt att avbryta sitt deltagande i 
intervjun när som helst. Inför intervjuerna fick intervjupersonerna ta del av information angående 
deltagande och inspelning, vilket Kvale och Brinkman (2014) uppger som en skyddsåtgärd både 
gentemot intervjupersonerna och forskaren.  

I samband med detta formulerades även syfte samt forskningsfrågor och stringent inläsning av 
relevant metodlitteratur påbörjades, vilket gjorde att processen och uppsatsskrivandet underlättades 
avsevärt. Sex intervjuer genomfördes och spelades in för att relevant och betydande information 
inte skulle förbigås, men även för att den distraktion som kan uppstå vid intervjuanteckningar inte 
riskerar att förekomma under inspelning. Detta eftersom möjliga följdfrågor kan ställas och fullt 
fokus kan hållas på informanten. Därför valdes också en lugn miljö ut på skolan, där vi kunde sitta 
ostört under hela intervjun (Bryman, 2018). 

5.2.1. Analysmetod 

Bryman (2018) anger transkribering av inspelningar som fördelaktigt då både uttryck och ordalag 
bibehålls precist. Transkriberingen analyserades sedan tematiskt genom att identifiera teman av vikt 
för syftet. Forskningsfrågorna i studien markerades med olika färger som strukturmässig hjälp i 
analysarbetet, vilket såg ut enligt följande: analysen startade med inläsning av materialet för att 
sedan kodas med hjälp av fyra teman: framställning av sin egen lärargärning (utövning), studiero 
och lärarens ledarskap i klassrummet samt hur skolan formar elever inför framtiden. 

Dessa teman/kategorier analyserades fram med utgångspunkt i studiens forskningsfrågor samt 
utifrån gemensamma nämnare som upptäcktes i materialet. Kodning betyder att insamlad data som 
tolkas utgöra delar av en helhet markeras och etiketteras (Bryman, 2018), i detta fall med hjälp av 
fyra olika färger för att koppla ihop delarna med korrekt tema. Detta innebär att om informanten 
exempelvis pratade om erfarenheter kring sin ledarstil i klassrummet markerades den delen med 
gult och hamnade under temat framställning av sin egen lärargärning. På så vis analyserades och 
kodades allt material med hjälp av färgpennor för att underlätta valet av viktiga delar till resultatet. 
Vidare sammankopplades empiri, tidigare forskning och teorin. Resultatet delades i detta skede upp 
under två övergripande teman framställning av sin egen lärargärning samt studiero. 

5.2.2. Etik och tillförlitlighet 

Vetenskapsrådet (2002) har upprättat forskningsetiska principer som bör följas av forskare under en 
studie. Dessa är: informationskravet (syftet med studien samt frivilligt deltagande), samtyckeskravet 
(informanten godkänner medverkan, får ångra sig), konfidentialitetskravet (personuppgifter 
behandlas konfidentiellt) samt nyttjandekravet (material används enbart till studien). Informanterna 
informerades angående dessa etiska aspekter i samband med samtyckesbrevet se bilaga 1, vilket 
innehåller information gällande syftet med studien, upplägg, samt frivilligt deltagande. De 
forskningsetiska principerna har därmed beaktats.  
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Tillförlitligheten i en kvalitativ studie kan enligt Bryman (2018) utläsas utifrån studiens 
trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet samt huruvida studien kan konfirmeras utifrån. 
Trovärdighetsaspekten syftar till hur trovärdig den sociala verklighet som undersöks är hos läsaren. 
Trovärdigheten kan bland annat säkerställas genom att förhålla sig till regelverk såsom de etiska 
aspekterna. Tidigare forskning kan också används för att styrka trovärdigheten – tidigare forskning 
kring studiero och lärares ledarskap i klassrummet samt empirin i denna studie bekräftar i mångt 
och mycket varandra. Jag återkommer till detta under resultatdiskussionen. 

Överförbarhet handlar om beskrivningen av att sociala fenomen ska gå att överföra vid andra 
studier (Bryman, 2018). Forskare ska därmed kunna avgöra huruvida resultatet är applicerbart vid 
andra typer av studier.  När det kommer till påtaglighet handlar det istället om huruvida metoden är 
redogjord för att studien ska uppfattas som pålitlig. Denna aspekt uppfylls i och med att 
metodavsnittet och dess delar beskrivs detaljerat och ger transparens. För att studien ska kunna 
konfirmeras ska författaren tydligt ha tagit avstånd från egna personliga värderingar eller teorier 
(Bryman, 2018). Som ovan nämnt finns vissa förkunskaper, dock har egna värderingar under 
studiens gång hållits utanför och istället genomförts med nyfikenhet och en strävan efter mer 
kunskap (Vetenskapsrådet, 2002:2017). 

Studiens validitet och relalibilitet påverkas av den kvalitativa karaktären på studien. Studiens 
validitet värderas i termer för att avgöra om studien mäter det den är ämnad till. Inom begreppet 
ingår även hur vida jag som författare lyckats med att få tillgång till intervjupersonerna. Reliabilitet 
handlar om pålitlighet, och talar för att studien genomförts på ett tillförlitligt sätt (Bryman, 2018; 
Vetenskapsrådet, 2017). Studiens möjlighet att uppnå dess syfte värderas i uttryck av studiens 
validitet (Bryman, 2018). Studiens reliabilitet grundar sig i att studien har utförts med hjälp av en 
tillförlitlig metod. Studiens helhet påverkas därigenom av dess kvalitativa slag. 

6. Resultat  

I följande avsnitt redovisas undersökningens resultat. Resultatkapitlet är strukturerat i enlighet med 
studiens forskningsfrågor; Hur kan skoldagen organiseras för att bidra till ökad studiero? På vilket 
sätt kan skolan förbereda elever till framtida ansvarsfulla samhällsmedborgare? Hur påverkar lära-
rens ledarskap, möjligheten att skapa ordning och reda i skolan? 

6.1 Hur kan skoldagen organiseras för att bidra till ökad studiero? 

Samtliga informanter lärare (1-6) lyfter skoldagens organisation och planering som grundläggande 
för att möjliggöra planering och genomförande av lektioner med studiero. Organisationen som 
sådan med olika system i olika årskurser kan överbryggas om det är god stämning kollegialt, där 
lärarna trots olikheter kan dela med sig av erfarenheter, svårigheter och framgångsfaktorer. Men för 
det krävs ett sådant kollegialt klimat, menar de. Tvålärarsystemet anser lärare 4 är det som för 
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denne betyder mest. Att det är med den kollegan som denna kan ha ett utbyte om sin egen insats och 
diskutera förbättringar och resultat.  

Jag tror att det är den viktigaste delen jag har som lärare att jag kan jobba kollegialt och tillsammans 
med en annan som jag kan diskutera och ventilera med. Det är en oerhört viktig del i mitt arbete som 
lärare att jag har kollegor som jag kan sammarbeta med.  (Lärare 4 ) 

Lärare (6) lyfter behovet av anpassningar som tar mest tid som inte kan planeras in. I dessa fall vore 
en tillfällig resurs mycket värdefull att tillkalla då oväntade situationer uppstår, menar läraren. 

Läraren har ju fortsatt ansvar för en utvisad elev. Om jag visar ut en elev måste jag ju se till att jag 
har uppsikt över den här eleven. Om jag inte har det, kan jag i vissa fall fråga om en av skolans 
resurser kan ta hand om eleven. Om inte, så måste jag hämta rektorn. Men ofta när jag har behövt 
rektorns närvaro i olika situationer så har hen inte funnits på plats på skolan. (Lärare 6) 

Alla är överens om att lektionstiden på morgonen är mest värdefull (Lärare 1-6). Då är eleverna 
fokuserade och möjligheten att uppnå studiero i klassrummet är då som störst. Informanterna är 
också överens om att allt för långa arbetspass är förödande samt att det under skoldagens sista 
lektion är svårt att upprätthålla studiero.  

6.1.1. Schema 

Lika eniga som samtliga informanter är om att första timmen på dagen är den bästa är de också 
eniga om att lektioner som ligger före/efter lunch gör eleverna okoncentrerade, liksom sista 
lektionen för dagen. Likadant upplever Lärare (1) att lektion efter ett praktiskt ämne så som idrott 
eller hemkunskap samt sista lektionen för dagen är svårare att få eleverna att fokusera på uppgiften. 
”Sista timmen på dagen är ju aldrig tacksam att ha, har eleverna dessutom haft idrott eller 
hemkunskap, ett lite friar ämne så är det ofta lite oroligare och eleverna är lite uppe i varv” (Lärare 
1).

Lärare (2) ser att schemat inte är optimalt för att kunna planera för den bästa 
undervisningssituationen med studiero. Detta på grund av 80-90 minuters arbetspass för elever i 10 
årsåldern, är för långa. Det är svårt att hålla koncentrationen uppe under så lång tid. Att rasterna 
dessutom, efter ett så långt pass, kan bli väldigt korta ibland bara 10 minuter. På frågan om vad det 
kan beror på upplever lärare (3) att det i för stor del utgår från start och sluttiden för dagen och att 
det är en intressekonflikt och då faller halva fredagen bort.  

Det som jag mest upplever när de är trötta är sista lektionen för dagen och ofta efter lunch kan de 
också vara ganska stökigt, morgonen däremot den är lugn. Exempelvis rasterna, ibland har eleverna 
5 minuters rast och ibland 30 minuters rast och ibland känns det som att hela veckans schema är 
upplagt för att man ska få sluta kl 12 på fredagar, allihop, hela skolan. (Lärare 3)

Frågan om långa dagar för eleverna lyfts och flera av lärarna menar att det är ett särskilt problem. 
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Det är enligt dem för korta och få raster där schemat är uppdelat så klasser inom årskurs 4-6 har 
lektionspass på 80 minuter med en rast på endast 10 minuter, följt av ett 50 minuters lektionspass. 
”Ibland har de 30 minuters rast och ibland 5 minuter, och ibland känns det som att den här veckans 
schema är uppbyggt på att man ska få sluta kl 12 på fredagar, allihopa - hela skolan” (Lärare 3).

Långa dagar har vi haft speciellt fyrorna, de har också fått väldigt långa dagar, så var det inte när vi 
lärare la schemat själv. Men nu har de fått väldigt långa dagar. Rasterna är korta ibland 5 eller 10 
minuter och arbetspassen är väldigt långa ibland över en timme, ibland 80 minuter. (Lärare 2)

Några av lärarna menar att problemet med långa lektionspass har stor påverkan på elevernas egen 
förmåga att upprätthålla studiero i klassrummet.

6.1.2. Planering 

Informanterna är alla överens om att lärarens planering är grunden för lyckad undervisning. 
Samtliga informanter lägger upp lektionerna med cirka 1/3 del som är genomgång och resterande 
tid eget arbete (Lärare 1-6). Lärarna uppger att fördelningen används för att eleverna i årskurs 4-6 
ska orka vara koncentrerade och inte tappa fokus. Under tiden som eleverna arbetar självständigt 
går läraren runt och hjälper till och ser till att alla elever arbetar med det de ska.

När det fungerar som bäst tycker Lärare (3) är när det råder lugn och ro. En del elever diskuterar 
ämnet och läraren själv ger extra stöd och förklarar för de som inte följt med eller ger fler 
utmaningar för elever som arbetar snabbt. Lärare (3) upplever att det finns tid och har möjlighet att 
hjälpa eleverna. ”Det är lugnt i klassen, lite mummel, men alla jobbar på, någon sträcker upp 
handen och jag känner att jag har tid att gå till den eleven” (Lärare 3).

Lärare (1) berättar liknande om att ”eleverna diskuterar om ämnet samt uppgiften och frågar läraren 
när de inte kommer vidare”. Lärare (2) beskriver klassrumssituationen när studiero råder ”att det är 
ömsesidig respekt både mellan elever och lärare och mellan elever och elever”. Lärare (2) menar att 
både eleverna och lärarna vill ha studiero i klassrummet och att eleverna själv ser att när det är 
studiero når de bättre resultat. Eleverna vill ha lugn och ro för att orka i längden.

6.1.3 Elevens planering 

Lärare (2) poängterar vikten av sen ankomst, elever som inte har med sig rätt utrustning, är trött 
och/eller hungrig kan störa lektionen och hindra andra elevers möjlighet till optimalt lärande. ”Att 
lärarna ska vara förberedda inför lektion är en självklarhet. Det som kanske inte lyfts lika ofta är att 
elever lika självklart ska vara förberedda när de kommer till klassrummet” (Lärare 2).
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Det har också blivit sämre med vanor hemifrån, ex. har du ätit morgonmålet? Har du sovit 
ordentligt? Har du ätit frukost så kan du upprätthålla koncentrationen bättre. Detsamma gäller 
sömnen och vilka sovvanor eleverna har. Det tar ju mycket tid i anspråk och värdefull lektionstid går 
förlorad med trötta och hungriga elever. Eleverna har ett eget ansvar för sin skolgång men i slutet av 
dagen är det vårdnadshavarna som är ytterst ansvariga för elevernas välmående (Lärare 2).

Lärare (1) poängterar vikten av att man som lärare kopplar in hemmet så fort som ett problem 
uppstår oavsett storleken på problemet. Samt att man som lärare också ber om och förväntar sig 
återkoppling från hemmet om vad som sagts, beslutats och hur man tacklar problemet framgent. 
”Jag hör av mig hem väldigt snabbt och väntar inte länge utan jag skriver ett meddelade hem via 
skolans läroplattform och berättar om läget och ber vårdnadshavarna återkoppla till mig” (Lärare 1). 

Lärare (2) lyfter vikten av att eleverna ska vara förberedda för skoldagen genom att ha sovit 
tillräckligt länge, ätit frukost och ha med sig rätt utrustning. Det är hemmets ansvar att se till att de 
behoven tillgodoses. Även lärare (5) menar att förberedelser från elevens sida är en viktig del. 

Reglerna som vi har i klassrummet innefattar att på lektion så går eleverna in i ett lektionsmode då 
vet eleverna att de ska komma i tid, läsa på tavlan där instruktioner finns när de kommer in i 
klassrummet, ta upp rätt material (Lärare 5).

Intervjuerna visar att det är viktigt att eleverna vet vad som förväntas av dem när de kommer till 
lektionen och att läraren har förväntningar på eleverna. 

6.2. På vilket sätt kan skolan förbereda elever till framtida ansvarsfulla sam-
hällsmedborgare? 

En av skolans huvuduppgifter är att förbereda eleven för vuxenlivet och arbetslivet och vara en 
ansvarstagande samhällsmedborgare. Lärandet börjar redan tidigt i förskolan och fortsätter livet ut 
(Skolverket, 2018). 

6.2.1 Studiero i klassrummet 

Samtliga informanter säger att frågan om studiero ofta diskuteras på skolan, i lärarrummet och på 
arbetslagsträffar (Lärare 1-6). Samtliga lärare menar också att det finns en stor och bred 
medvetenhet om att studiero ska råda i klassrummen. Även eleverna är medvetna om att de ska ge 
varandra studiero. 

Alltså barnen märker ju själv att när det är lugn och ro kommer jag någon vart och jag lär mig och de 
uppskattar de i längden. Inte är de inne för att det ska vara stojigt och stimmigt. För de fattar ju också 
att de inte orkar med det. Men de viktigaste faktorerna är att du som vuxen vågar vara ledare, att du 
vågar gå in och leda och att inte vara rädd för att gripa in om det blir stökigt. (Lärare 2) 

Eleverna har också varit delaktiga i att ta fram ordningsregler för vad som ska gälla för att få 
studiero i klassrummet. Samtliga lärare anser att studiero är helt avgörande och den viktigaste 
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faktorn för hur stor framgång man kan nå och anser också att elevernas medverkan vid 
framtagandet av reglerna varit avgörande. Gemensamt benämner samtliga informanter på frågan om 
studiero i skolan ”Studiero i klassrummet är a och o” (Lärare 1-6).

6.2.2 Gemensamma förhållningssätt 

Lärare (2) menar att det finns trivselregler men att det är upp till enskilda lärare att följa eller välja 
att inte följa dem. ”Gemensamma förhållningssätt har vi nog inte, vi försöker diskutera i laget men 
vi kommer inte fram till ett gemensamt beslut” (Lärare 2). Det finns dokument i form av 
ordningsregler, likabehandlingsplaner och konsekvensbeskrivningar. Däremot upplever samtliga 
informanterna lärare (1-6) gemensamt att det i slutändan ändå är upp till varje enskild lärare att 
bestämma vad som gäller i deras klassrum utan någon vidare inblandning, uppföljning eller kontroll 
av rektorn. ”Jag tycker redan att det är jag som bestämmer i mitt klassrum. Som lärare har du stor 
frihet vad gäller ledarskapet i klassrummet. I mitt klassrum är det jag som är chefen” (Lärare 1).

Informanterna är också eniga i att det skapar frustration hos eleverna med olika regler i olika 
klassrum. Lärare (1) menar att eleverna inte ges förutsättningar att göra rätt, att det blir rörigt om 
vad som gäller och att eleverna istället ges möjlighet till att ställa lärare mot varandra. 

Det är ingen idé att ha några regler alls om inte alla följer dem, jag menar, vi bestämmer en sak i 
kollegiet och sen är det någon eller några lärare som gör tvärt om. Då är det lika bra att ta bort 
reglerna, eleverna tar ju tillfället i akt. Eleverna ser ju att vi sätter upp regler som vi inte följer och 
sen börjar de ju spela ut lärarna mot varandra. (Lärare 1)

Lärare (6) uppger som exempel att det i vissa lärares klassrum tillåts både mobiltelefoner, mössa 
och tuggummi även om det strider mot skolans ordningsregler och i andra lärares klassrum 
efterföljs ordningsreglerna. Tre av informanterna uppger att de är missnöjda över situationen på 
deras arbetsplats och upplever det som svårt att påverka och upplever maktlöshet (Lärare 4). På 
följdfrågan om varför lärare bryter mot skolans ordningsregler svarar Lärare (4) att kollegorna 
hänvisar till forskning de stött på. 

Alla kanske inte följer reglerna, för att det kommer ny forskning om jag tar ett exempel om kepan 
och mössan att det är bra att ha, att eleverna kan skärma av sig när de arbetar men jag ifrågasätter  
faktiskt om det är nog forskat inom ämnet för att tillämpas i verksamheten. (Lärare 4)

Lärare (1) och (6) beskriver båda två problematiken kring vad som händer när regler inte efterlevs 
men samtidigt också om hur det kommer sig att reglerna inte efterlevs från början. 

6.2.3 Arbetsmiljö  

Samtliga informanter uppger även att studieron har en kraftig påverkan på både deras egen och 
elevernas  arbetsmiljö. Stökiga klasser gör att läraren känner sig otillräcklig och de upplever sig 
som misslyckade, vidare hävdar informanterna gemensamt att ”Studieron är a och o” (Lärare 1-6). 
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Studiero är en förutsättning för att eleverna ska kunna skaffa sig kunskap i skolan. ”Det är vi vuxna 
som måste ta på oss ansvaret att det faktiskt blir av” (Lärare 2). Lärare (1) upplever sig otillräcklig 
efter en lektion som inte präglats av studiero.

Alltså, det är ju jätteviktigt därför att, när det är en god studiero handlar det om att ha en bra relation 
till eleverna. Alltså då känner man en tillfredställelse som lärare. När det är lektioner som har funkat 
sämre när det inte råder studiero, alltså, man mår inte bra efteråt. Dels så är det ju en självreflektion 
som man gör att: Hur gjorde jag? Hade jag kunnat göra annorlunda? Det kan ju ligga kvar att man 
grubblar ganska mycket och att man kanske gruvar sig inför nästa lektion med gruppen. Det har 
jättestor inverkan på en själv. Är det en stökig lektion så är man ju inte nöjd efteråt. (Lärare 1)

På ett liknande sätt beskriver Lärare (6) om självreflektion, ”Det är oftast en fråga om att snabbt 
kunna omkonstruera om något inte fungerar” (Lärare 6).  För att upprätthålla god studiero, behöver 
läraren snabbt kunna ändra strategi för att få situationen att fungera. 

6.3. Hur påverkar lärarens ledarskap, möjligheten att skapa ordning och reda i 
skolan? 

Efter organisation och planering kommer lärarens ledarskap in som en förutsättning för ordning och 
reda i klassrummet. Lärare (2) poängterar att man som lärare måste våga ta plats och axla rollen 
som ledare. ”Är det så att eleverna kommer in i klassrummet och struntar i reglerna vi har så tar jag 
ut dem i korridoren igen och så får de ställa upp sig på led tills de blir tysta” (Lärare 5). 

Lärare (6) påminner om att man som lärare är ansvarig för att skapa ordning och reda i klassrummet 
och att det står som ett krav i skollagen.  

Jag startar alltid dagarna på samma sätt, lektionerna på samma sätt och avslutar på samma sätt. Jag 
samtalar ofta och länge med eleverna om respekt och att lyssna när någon annan pratar och att inte 
avbryta. Jag placerar även eleverna på väl valda platser i klassrummet, så att de inte ska prata med 
varandra i klassrummet. Som slutgiltig åtgärd inför jag ibland ett stjärnsystem, där eleverna kunde få 
en belöning om de skapat och hållit studieron i klassrummet. Samtidigt belönade jag dem elever i 
stunden som gav studiero. Dessa åtgärder gav ofta studiero i klassrummet. De elever som flera 
gånger inte klarar av att ge studiero får lämna klassrummet (Lärare 6).

På grund av att eleverna vet vad som förväntas av dem, att det är ordningsreglerna som gäller och 
att inget annat är tillåtet menar lärare (2) att det sällan är stökigt i klassen. Därför anser lärare (2) 
också att de inte blivit nödvändigt med sanktioner speciellt ofta. Det räcker med en kort 
tillrättavisning om någon elev är stökig eller om gruppen är ny och obekant. Lärare (2) använder sig 
av ett ställningstagande till eleven som går ut på att eleven får stå till svars för sitt agerande. 

Jag brukar säga så här: nu är det så här att vi ska jobba här och har du svårt och inte vill göra det här 
så har du alternativet att gå ut men då vet du att du kommer tillbaka och arbetar in tiden med mig sen 
(Lärare 2).
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Lärare (3) uppger att hen känner sig uppgiven och att det är frustrerande att stå till svars för de olika 
reglernas tillämpning gentemot eleverna och skulle önska att inte behöva lägga tid på det utan 
istället arbeta med undervisningen som ska genomföras. Mycket värdefull lektionstid går åt till att 
skapa ordning och reda och diskutera reglernas tillämpning menar lärare (3). 

  
6.3.1. Sanktioner 

Samtliga informanter tycker att sanktioner är tråkiga att ta till men nödvändiga när inget annat 
fungerar och att det är den sista utvägen efter att allt annat provats (Lärare 1-6). Lärare (6) lyfter 
problemet om att trots att du som lärare har rätt att skicka ut en elev som stör är man ändå ansvarig 
för eleven och för att även den eleven ska nå sina mål, att denne upplever det problematiskt med 
utvisning. Rättigheter och skyldigheter väger inte alltid lika.

Läraren har ju fortsatt ansvar för den utvisade eleven. Om jag visar ut en elev måste jag se till att jag 
har uppsikt över eleven, men ofta när jag har behövt rektorns närvaro i olika situationer så har hen 
inte funnits på plats på skolan. Ledningen har säkerligen full förståelse för åtgärder för att 
upprätthålla studieron, men det syns inte utåt. Det känns som att eleverna kan göra i princip vad som 
helst utan att få tydliga konsekvenser. (Lärare 6)

Det är ju det absolut svåraste och mest frustrerande när en elev stör för andra elever. Ibland kan man 
uppleva att eleverna tror att de stör för mig som lärare men det är ju kompisarna de stör och det är 
oerhört frustrerande att komma till rätta med det. Jag har visat ut elever när jag upplever att jag fått 
säga till flera gånger och jag ser att eleven gått över gränsen. Då har jag sagt: Varsågod och gå ut! 
(Lärare 1)

Lärare (1) tillämpar snabb återkoppling med hemmet om det varit stökigt på lektionen. För att det 
inte ska bli till ett stort problem som byggs på och kräver omfattande insatser med flera inblandade. 
”Jag hör av mig hem väldigt snabbt och väntar inte länge utan jag skriver ett meddelade hem via 
skolans läroplattform och berättar om läget och ber vårdnadshavarna återkoppla till mig” (Lärare 1).

Lärare (3) menar att eleven måste ta igen tiden som gått förlorad vid eventuell utvisning eftersom 
eleven går miste om genomgång, arbetstid och uppgifter som planerats för momentet. Lärare (3) 
menar att eleven även fråntas möjlighet att tillgodogöra sig och delta i interaktioner med andra 
elever vid lektionstillfället.Vidare menar lärare (3) att utvisning som sanktion möjliggör studiero för 
övriga elever om att utvisa den störande eleven.  

Jag har inte vidtagit några åtgärder specifikt på lektionen, men om eleverna inte jobbar under 
lektionen får de ta igen tiden efter lektionerna slutat för dagen ungefär som gammaldags 
”kvarsittning”, eleverna blir kvar efter skolan och jobbar in. Sen jag införde åtgärden har det blivit 
lugnare i klassen. (Lärare 3)

Insikten som lärare (3) fått, har medfört att färre elever är stökiga då de vet att de inte slipper undan 
skolarbetet genom utvisning utan att de måste göra det efter lektionen istället. ”Sen jag införde 
kvarsittningen har det blivit mycket lugnare i klassen” (Lärare 3). 
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6.3.2. Ledningens påverkan 

Ledningen påverkan i verksamheten för att få studiero genom regler och gemensamma 
förhållningssätt är betydande. Ordningsregler och gemensamma förhållningssätt diskuteras dagligen 
i verksamheten. Vid dagliga diskussioner i arbetsrummet om ordningsregler och lärandemiljön i 
klassrummet är alla överens om att studiero ska råda. Vidare i samtalen om regler för att 
upprätthålla studiero går åsikterna isär. Samtliga informanter uppger att det finns ordningsregler. 
Informanterna menar att finns på papper och har beslutats av rektor men att efterlevnaden av dessa 
inte fungerar. Lärare (2) och (3) säger att det inte finns ordningsregler i verkligheten. Samtliga 
informanter säger att det är upp till varje lärare att själv tolka hur och om man ska följa reglerna 
(Lärare 1-6). Lärare (3) berättar om skolans förhållningssätt där varje lärare har sina egna regler i 
klassrummet och att det är den kulturen som råder på skolan. Lärare (3) lyfter förhållningssättet 
som ett problem där lärarnas åsikter är delade.  

Studieron diskuteras nästan varje dag på skolan, och vi har gemensamma förhållningssätt 
exempelvis att man ska ge studiero till varandra och komma i tid för kommer man inte i tid blir de 
andra störda, sen hur det efterlevs vet jag inte. Ledning finns inte alls i den här frågan, när det är 
oroligt i klassen och jag gått till rektorn för att söka stöd, då tycker rektorn att jag ska klara det själv. 
och i arbetslaget diskuterar vi bara att det är stökigt. Efterlevnad av gemensamma förhållningssätt , 
det har jag inte sett. Gemensamma regler tycker jag inte heller finns, eftersom jag jobbat här flera år 
och då har jag fått höra att vi gör som vi vill, vi har våra egna regler i klassrummet. En del tillåter 
mössor och en del tillåter mobiltelefoner. Då tycker man att eleverna jobbar bäst. Men det är ju 
många som har en annan åsikt. (Lärare 3) 

På min skola diskuterar kollegiet dagligen om studiero. Huruvida vi ska bemöta de problem som 
uppstår är upp till var och en av oss. Vi har inget bestämt gemensamt förhållningssätt. Skolans 
ledning är svag och hanterar inte problem på ett bra sätt. De olika rektorerna i ledningen har ofta 
olika tillvägagångssätt, uppfattningar och åsikter. Detta medför ju att kollegiet ofta får olika 
information och instruktioner om verksamheten. (Lärare 6) 

Vidare svarar de tillfrågade lärarna (1-6) att deras ledning inte heller följer upp eller dokumenterar 
hur ordningsreglerna följs eller justeras vid behov, att de upplever situationen som frustrerande. 
Lärare (4) redogör för ledningens bristande engagemang och avsaknad av stöd då det blivit 
problem. Vidare uppger lärare 3 liknande om att ledningen är frånvarande och att denne inte fått 
stöd då det behövts, utan förväntats lösa problemen på egen hand. 

Nej, ledningen stöttar inte mig, ingen frågar hur det går, de har fullt upp. Det känns inte som någon 
större idé att bolla med rektorn heller eftersom de inte är delaktiga i varken mitt lärande eller i mina 
elever. (Lärare 3)

Jag passar nog egentligen på den där frågan för att jag känner att jag tror att flera gånger vet inte min 
ledning vad jag jobbar med. Jag tror inte att jag fått den frågan ens: Hur går det? Hur har du gjort 
nu? Det är mer tvärt om att när jag har känt att jag har anpassat så mycket jag bara har kunnat i 
klassen och skulle behöva något stöd har jag tagit upp med ledningen och då är det nästan som att de 
inte vet hur de ska handskas med problemet. (Lärare 4)
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Samtliga informanter är eniga och önskar sig en närvarande ledare som engagerar sig i deras arbete 
men även i deras arbetsmiljö och i att arbetet med eleverna ska vara framgångsrikt och ge goda re-
sultat.   

7. Diskussion 
I följande avsnitt redovisas undersökningens metod- samt resultatdiskussion. Resultatdiskussionen  
presenteras under samma kategorier som resultatet. Avsnittet avslutas med implikationer för 
yrkesuppdraget samt förslag till fortsatt forskning. 

7.1. Metoddiskussion 

Till studien användes en kvalitativ metod  som har  både  för- och  nackdelar. I samband med  
metodvalet ansågs semistrukturerade  intervjuer som det mest fördelaktiga  tillvägagångssättet för  
att besvara intervjufrågorna och mina forskningsfrågor. En fördel med intervjuer som metod är att 
det finns möjlighet till att besvara frågorna lite djupare samt att det vid ett samtal också finns 
utrymme för följdfrågor.

Syftet med studien är att synliggöra skolans organisering och lärares ledarskap med utgångspunkt 
från skolans värdegrund för undervisning i de samhällsorienterade ämnena. Därför valdes en 
kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Eftersom en kvalitativ metod antas ge bättre 
möjligheter till en helhetsförståelse om skolan och bättre möjlighet att få information om varje 
enskild lärares uppfattningar. I och med att en intervjuguide användes säkerställdes att alla viktiga 
frågor kunde ställas. Detta för att besvara syftet och för att underlätta bearbetning av empirin. 
Eftersom intervjun var semistrukturerad tilläts följdfrågor att ställas under intervjuerna för att 
säkerställa att syftet och frågeställningarna besvaras, vilket ökar validiteten för studien 

En kvalitativ analys medför subjektiv tolkning av informanternas yttranden, med anledning av att 
forskaren själv  måste  göra  en  viss  tolkning  av  beskrivningarna  i  analysen. I  resultatet av 
studien var förhoppningen att de utvalda citaten skulle ge en autentisk bild av  intervjuerna. Det i 
sin tur, ger också läsaren möjlighet till att uppskatta tolkningens trovärdighet (Bryman, 2018). En 
annan aspekt av intervju som metod är forskarens påverkan på intervjupersonerna. (Bryman, 2018). 
Vid kontakt med lärare framkom en viss uppgivenhet hos flera av lärarna men ändå en känsla av att 
ställa saker och ting till rätta och ett driv framåt. Lärarna var glada över att kunna belysa frågan. En 
anledning till det kan vara att lärarna genom att delta i en studie kände att de kunde bidra till att föra 
deras åsikter vidare som i sin tur eventuellt kan leda till en förändring. 

Genom att använda en enkät däremot, skulle det varit möjligt att nå ut till betydligt fler informanter 
(kvantitativ data), och även i viss mån få mer uttömmande svar på frågeställningarna (kvalitativ 
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data). Eftersom syftet för studien gick ut på att inhämta kvalitativ data från informanterna gällande 
deras egna framställningar bedömdes urvalet som lämpligt. Urvalet baserades i första hand på 
lärarnas behörighet för undervisning i åk 4-6. På grund av stora svårigheter att finna legitimerade 
lärare som hade tid och möjlighet att delta blev urvalet ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 
2011), vilket innebär att de lärare som tackat ja också är de som deltagit i studien. 
Bekvämlighetsurvalet är problematiskt ur en generaliserande aspekt, eftersom det inte går att veta 
vilken population de deltagande informanterna representerar. Eftersom studien hade ett särskilt 
fokus på studiero och ledningens inverkan, kan det medföra att de lärare som tackat ja till 
deltagande i studien är lärare som känner att de är missnöjda med sin ledning men ändå lyckas 
upprätthålla studiero i sitt klassrum. Det är även möjligt att lärare som blivit tillfrågade men tackat 
nej inte anser sig ha studiero i sitt klassrum och/eller har fullgott stöd av sin ledning i sin 
yrkesutövning alternativt anser inte att ledningen påverkar lärarens yrkesutövning (Bryman, 2018).

En kvalitativ studies validitet inkluderar en lång process bestående av forskarens tidigare kunskaper 
vid val av material och min tolkning av dessa. Samt om det har frambringat svårtolkade svar av 
respondenterna om jag lyckats förklara vad tolkningarna innebär. För att säkerställa studiens 
validitet har intervjuerna förberetts genom att jag som forksare skaffat förkunskaper i ämnet genom 
litteraturstudier. För att skapa en hög validitet för studien och för att påvisa de olika lärarnas 
uttalanden har studiens lärare numrerats med lärare (1-6). Detta har förstärkts genom att i bestämda 
tillfällen använda citat från lärarnas uttalanden före en egen tolkning. Den kvalitativa analysen kan 
emellertid kritiseras för att den medför en mer eller mindre subjektiv tolkning av informanternas 
uttalanden, eftersom forskaren själv gör en viss tolkning av uttalandena. I resultatet har en 
avvägning gjorts mellan egna tolkningar och citat, där förhoppningen är att de utvalda citaten ska 
illustrera intervjuerna på ett autentiskt sätt så att läsaren i högre grad kan uppskatta tolkningens 
trovärdighet (Bryman, 2018).

Begreppet reliabilitet värderas på olika sätt i en kvalitativ studie och en kvantitativ studie (Bryman, 
2018). En källa som intervjuas flera gånger och vid dessa lämnar olika svar, kan ha införskaffat sig 
ny kunskap och erfarenhet vid en ny intervju. I en kvantitativ studie skulle en källa med dessa drag, 
utgöra en indikation för låg reliabilitet. Omständigheterna i den kvalitativa intervjun skapar 
förutsättningar för reliabiliteten. För att förbättra validiteten ytterligare i denna studie skulle den ha 
kunnat förstärkas genom triangulering i datainsamlingen (Bryman, 2018). Exempelvis kan 
användning av denna metod göra att källornas uttalanden förstärkas. Genom att till exempel 
komplettera källans intervju med klassrumsobservation  skulle kunna ha förstärkt helhetsbilden.

7.2. Resultatdiskussion 

Skolans uppdrag är att förbereda eleverna för att bli förstående, ansvarstagande och aktiva 
samhällsmedborgare. Skolan ska ge eleven verktyg för att kritiskt granska samhällets strukturer 
med utgångspunkter från de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna (Skolverket, 
2018). Eleven ska ges utrymme för att träna sig i möten där de får interagera, bilda opinion och 
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förstå konsekvenserna av sitt eget handlande och sina ställningstagande i ett snabbt föränderligt 
samhälle. Arbetet med eleven sker i klassrummet och där ska studiero råda, det har skolverket 
tydliggjort och att det är läraren som är ansvarig för att studiero råder (Skolverket, 2018:Färlin,
2016). Ordningsregler ska vara upprättade för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan 
av eleverna och följas upp på varje skolenhet (Skollagen 2010; 800). Uppdraget känns tydligt och 
ämnet är dagligen på agendan i klassrum och personalrum. Både personal, elever och 
vårdnadshavare förstår vikten av studiero och önskar sig också det (Arevik, 2015). Liknande 
Areviks (2015) studie visar även denna studie att det är en utmaning att få studiero i klassrummet. 
Studien av OECD (2014) visar att ett otydligt ledarskap i klassrummet leder till en hög ljudnivå, 
dyrbar lektionstid går åt till att bara komma i ordning, elever och lärare blir trötta och mår dåligt 
men framför allt försämras inlärningen (OECD, 2014). På liknande sätt visar genomförd skolenkät 
(Skolverket, 2018a) där elever uppger att andra elever stör ordningen i klassrummet och att stor del 
av lektion går åt till att skapa ordning i klassrummet. Eleverna uppger i enkäten att lärarna inte 
upprätthåller studiero i klassrummet (Skolverket, 2018a: OECD, 2014). I min studie framkom även 
som lärare (1) sa: ”När det är lektioner som funkat sämre, när det inte råder studiero. Alltså, man 
mår inte bra efteråt” ( Lärare 1).

Lärare (6) upplever frustration vid utvisning och säger: ”Läraren har ju fortsatt ansvar för en utvisad 
elev. Om jag visar ut en elev måste jag ju se till att jag har uppsikt över eleven” ( Lärare 6). 
Lärarens ansvar slutar inte med det och lärare (6) fortsätter ”Om jag inte har uppsikt och kan jag i 
vissa fall fråga om en av skolans resurser kan ha det. Om inte måste jag hämta rektorn. Men ofta när 
jag har behövt rektorns närvaro så har hen inte funnit på plats” (Lärare 6). Mitt resultat och 
Klingberg (2011) visar att när studiero inte råder i klassrummet blir det ett problem på flera plan. 
Lärarna känner frustration och har en känsla av otillräcklighet och både lärarnas och elevernas 
arbetsmiljö medför stress och eleverna får svårt att koncentrera sig för att de blir avbrutna menar 
Klingberg (2011). Alla elever gynnas av att studiero råder där man kan tränar sitt arbetsminne till att 
bli bättre på inlärning och koncentration (Klingberg, 2016). Lärare (2) beskriver på samma sätt: 
”Alltså barnen märker ju själv att, när det är lugn och ro, kommer jag någon vart och jag lär mig. 
Och det uppskattar de i längden. Inte är de inne för att det ska vara stojigt och stimmigt” (Lärare 2).

Arbetsminnet innebär hjärnans förmåga att upprätthålla flera processer samtidigt (Dewinger, 2003). 
Arbetsminnet är hjärnans verktyg för att bearbeta, hanterar och memorera information som 
inhämtas (Baddeley, 2006:1983). Arbetsminnet är också dirigenten som dirigerar de exekutiva 
funktionerna som att påbörja, genomföra, organisera, planera, ägna sin åt en sak i taget och rikta 
sina sinnen för det som är relevant för stunden (Gärdenfors, 2010). Mitt resultat visar även att 
läraren upplever en lektion där studiero inte råder som misslyckad och lägger mycket arbetstid till 
att gå igenom, analysera vad som gick fel och sedan till att planera för att undvika att situationerna 
upprepas. Upprepade misslyckande medför dåligt självförtroende, uppgivenhet och frustration och 
kan leda till att läraren ger upp och kanske till och med lämnar sitt uppdrag. Som lärare (1) 
beskriver: ”Dels är det ju som en självreflektion. Det kan ligga kvar att man grubblar ganska 
mycket och att man kanske gruvar sig för nästa lektion med gruppen. Det har jättestor inverkan på 
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en själv” ( Lärare 1). Min undersökning visar att orsakerna till att studiero inte råder i klassrummet 
varierar från vilken tid det är på skoldagen, om eleven sovit eller ätit tillräckligt, om eleven är orolig 
eller har en diagnos. Tydligt är att lärarens ledarskap med ett konsekvent förhållningssätt, tydliga  
och gemensamma regler är det som påverkar i störst utsträckning, vilket även Arevik (2015) påtalat. 
På liknande sätt lyfter Lärare (2), under avsnitt 6.1.3 Elevens planering, i likhet med Arevik (2015) 
att förberedelserna är viktiga. Lärare (2) poängterar att eleven ska vara förberedd för skoldagen 
genom att eleven sovit tillräckligt länge, ätit frukost och har med sig rätt utrustning. Det är hemmets 
ansvar att de behoven tillgodosetts. I klassrummet lyfter Lärare (2) vikten av att läraren ska våga 
vara ledare och gripa in när det behövs. ” Men de viktigaste faktorerna är att du som vuxen vågar 
vara ledare, att du vågar gå in och leda och att inte vara rädd för att gripa in om det blir 
stökigt” (Lärare 2). På samma sätt menar Skinner att det som händer efter att en elev har utfört en 
handling är vad som bestämmer om handlingen kommer ske igen eller inte. Därför krävs att läraren 
ingriper och korrigerar (Watson, 1997). 

Lärare (1) lyfter ett exempel gällande kontakt med hemmet där denne hör av sig till 
vårdnadshavarna väldigt snabbt och kräver återkoppling i frågan. Hemmets ansvar är att eleven 
kommer i tid, sover tillräckligt, äter hälsosamt, tränar, gör läxor och har med sig rätt utrustning till 
skolan, men också att eleven gör sina läxor och att vårdnadshavarna är delaktiga. Det är även 
hemmets ansvar att eleven förbereder sig för sina lektioner och har med sig rätt utrustning, vilket 
även framkommer i Lindberg och Vingård (2012). 

7.2.1 Lärarens ledarskap 

Det är lärarens ansvar att studiero råder i klassrummet Lärare (6) lyfter: ”Att man som lärare är 
ansvarig för att skapa ordning och reda i klassrummet och att det står som ett krav i 
skollagen” (Lärare 6). Läraren kan emellertid inte ensam uppfylla alla delar och det krävs att flera 
faktorer samverkar och samspelar. Tydlig organisation med tydligt ledarskap och villkor i 
arbetsförhållandet för både lärare och elever är en del. Lärarna har sin egen ledarstil i klassrummet 
och det gör att alla klassrum ser olika ut. Det som kan göra att en lärare förändrar sin ledarstil är 
yttre faktorer som fysisk miljö. skolans organisation, lärande miljön, styrdokument och skolans 
ledarskap och organisation (Billmayer, 2015). Lärare (4) beskriver det som: ” Alla kanske inte följer 
reglerna, för att det kommer ny forskning” men lärare (4) är ändå skeptisk och ifrågasätter: ”Om det 
är nog forskat för att tillämpas i verksamheten” (Lärare 4).

Samtliga informanter är alla överens om att studiero i klassrummet är a och o för att eleverna ska 
lyckas. Lärare (1-6) trycker på att vikten av att eleven lyckas inte nog kan betonas. Om en elev 
tillåts lyckas klarar de sig bättre långt fram i tiden till skillnad från tidiga misslyckanden som sätter 
djupa spår i individen (Socialstyrelsen, 2009;2013). Som Lärare (3) poängterar är att färre elever är 
stökiga då de vet att de inte slipper undan skolarbetet genom att uppträda stökigt, utan att de måste 
göra arbetet efter lektionen istället och får då chans att lyckas (Lärare 3). Kernell (2010) menar att 
läraren ska ha förväntningar på eleven och målet är att eleven ska lyckas. När eleven inte har fått 
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tydliga förväntningar presenterade av läraren kan arbetsmoralen och motivationen försämras. 
Läraren ska planera sin undervisning på ett sätt som gör att så många elever som möjligt ska kunna 
tillgodogöra sig undervisningen och göra det genom att variera och anpassa undervisningen. Mina 
intervjusvar styrker även bilden som Kernell (2010) har om att läraren har det största ansvaret i 
klassrummet och står för stor del av resultatet genom sitt ledarskap, sin lektions planering, sin 
anpassning, sitt engagemang och lärargärningen i stort (Kernell, 2010). Läraren ska vara engagerad 
och förberedd med fokus på att eleven ska lyckas, ett starkt engagemang från lärarens sida får goda 
resultat och är en framgångsfaktor (Ahlquist Johansson, 2003). På samma sätt argumenterar 
Ahlquist Johansson (2003) och White (1997) inom motivationsteorin för att läraren ska göra 
lärandet meningsfullt och visa omtanke och entusiasm för eleverna och möta elevernas intresse och 
erfarenheter.

Det är möjligt att säga att lärarens ledarskap i klassrummet är betydande och i många fall 
avgörande, detta visar även denna undersökning. Enligt Thornberg (2106) är en auktoritativ ledarstil 
en som fostrar eleven genom att till viss del lyssna och förhandla och uppmuntra eleven till att ta 
beslut. Ledaren ska få eleven att förstå varför läraren förväntar sig olika beteenden av eleven. 
Liksom mitt resultat visar, hävdar även Thornberg (2016) att ledarstilen ger eleven starkare 
självkänsla, självständighet, självkontroll, bättre psykiskt välmående och tar större socialt ansvar.  

Manger et al (2012) menar att klassisk betingning får en individ att koppla ihop två händelser med 
varandra, exempelvis fredagkväll med popcorn. Likt det Manger et al (2012) hävdar om klassisk 
betingning menar även Lärare (2) att man som lärare måste våga ta plats och axla rollen som ledare 
och att man kan göra det genom att korrigera ett dåligt beteende, som lärare (5) berättar: ”Är det så 
att eleverna kommer in i klassrummet och struntar i reglerna som vi har, tar jag ut dem i korridoren 
igen och så får de ställa upp sig på led tills de blir tysta"  (Lärare 5).

En annan anledning till att en elev stör studieron på lektionen kan vara att hen är omotiverad och 
det kan beror på många olika faktorer. För att motivera eleven, göra eleven nyfiken och skapa 
engagemang kan läraren presentera lektionsplaneringen på ett tydligt sätt för att involvera eleven 
tidigt inför ett nytt arbetsområde. Att läraren inför varje arbetsområde tydliggjort vad som förväntas 
av eleven mot slutet av arbetsgången, även med kunskapskrav för varje betygsnivå från åk 6 (Lärare 
1-6) är något som tillfrågade lärare tillämpar. Lärare (1) pratar om vikten av att involvera hemmet i 
ett tidigt stadie, även (Skolinspektionen, 2016:2015) hävdar liknande; att det är viktigt att läraren 
involverar hemmet tidigt om det uppstår problem och att läraren även kräver uppföljning från 
hemmet för att inte upprepa misslyckandena.

Det är också viktigt att läraren är påläst, förberedd med en flexibel planering och beredskap för 
oväntade situationer. Tre exempel som skolinspektionen lyfter som framgångsfaktorer är: rektorns 
organisation och ledning, kvalitén på lektionen, lärarens tydliga struktur och varierade arbetssätt 
(Skolinspektionen, 2016). Mitt resultat visar att ovan nämnda komponenter är en viktig del, men att 
alla faktorer inte fungerar på informanternas arbetsplats. Samtliga informanter lyfter skoldagens 
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organisation och planering som grundläggande för att möjliggöra planering och genomförande av 
lektioner med studiero (Lärare 1-6).

7.2.3 Organisation för ökad studiero 

Det är många faktorer som samverkar och samspelar för att uppnå studiero i klassrummet är klart. 
Min undersökning visar att läraren har störst ansvar och gör mycket av arbetet, men även att läraren 
också är beroende av att organisationen fungerar. Ledningens påverkan är avgörande för lyckat 
resultat. Det krävs att det finns en rektor som är på plats och som är närvarande med en hög 
ambition för verksamheten och visar vägen fram. Att rektorn är intresserad och hör sig för om hur 
arbetet fortskrider är en viktigt del. Lärare (6) påpekar att rektorn inte funnits på plats de gånger 
lärare (6) behövt hjälp. På liknande sätt menar även lärare (3) att ledningen inte stöttar tillräckligt i 
sitt arbete eller är engagerad i varken lärare eller elevers lärande. På samma sätt som lärare (6) och 
(3), lyfter även lärare (4) problemet med att ledningen inte vet vad lärare (4) jobbar med och  att 
denne aldrig fått frågan om hur det går och än mindre när denne behövt stöd och vänt sig till 
ledningen så har ledningen inte kunnat hantera frågan. 

Rektorn ska också stötta medarbetarna på vägen och följa upp verksamheten samt vidta åtgärder om 
något inte går som det ska. Rektor ska vara en förebild och kontinuerligt lyfta fram goda exempel 
både inom den egna organisationen och presentera ny forskning och initiera områden som behöver 
utvecklas (Lärarnas Riksförbund, 2016). De skolorna som uppvisar bästa resultat har också en 
rektor som visar stort engagemang (Grosin, 2009). Mitt resultat av studien visar på avsaknaden av 
Lärarnas Riksförbund (2016) och Grosin (2009) beskrivning av en framgångsrik ledning och 
organisation. Lärare (1) menar att eleverna inte ges förutsättningar för att göra rätt och att det blir 
rörigt för vad som gäller ”Det är ingen idé att ha regler om inte alla följer dem, jag menar, vi 
bestämmer en sak i kollegiet och sen är det någon eller några lärare som gör tvärtom. Då är det lika 
bra att ta bort reglerna ” (Lärare 1). Lärare (1) konstaterar att eleverna ser att lärarna sätter upp 
regler som de sen inte följer och sedan börjar spela ut lärarna mot varandra (Lärare 1). Lärare (6) 
menar att ledningen säkerligen har full förståelse för åtgärder för att upprätthålla studiero, men att 
det inte syns utåt och att det känns som att eleverna kan göra i princip vad som helst utan att det får 
tydliga konsekvenser (Lärare 6). Lärare (3) uppger att hen känner sig uppgiven och att det är 
frustrerande att stå till svars för alla olika reglers tillämpning gentemot eleverna. Hen önskar att 
slippa lägga tid på det och istället lägga tid på undervisningen eftersom värdefull lektionstid går åt 
till att diskutera tillämpning av regelverk med eleverna. Lärare (2-6) uppger sig inte ha sin chefs 
stöd i tillräcklig utsträckning och upplever att ledningen inte vet vad lärarna arbetar med och när de 
behöver stöd får de inte det. 

7.2.4 Regler 

Mitt resultat visar att det är av största vikt att ordningsregler som är beslutade av rektor också 
efterföljs av samtlig personal. Som ovan nämnts menar lärare (1) i studien, att det inte är någon ide 
att ha regler om inte alla följer dem och att det då är det lika bra att ta bort reglerna. Att det inte ger 
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utrymme för att välja om regler ska efterföljas eller att enskilda lärare tillämpar sina egna regler.  
Lärare (4) ställer sig frågande till varför lärare väljer att bryta mot skolans ordningsregler med 
hänvisning till forskning de stött på. 

Situationen kan bli förödande där både personal och elever far illa. Det kan uppstå situationer där 
olika lärares regler ställs mot varandra. Lärare (1) konstaterar som ovan nämnt att eleverna ser att 
lärarna sätter upp regler som de sen inte följer och sedan börjar spela ut lärarna mot varandra 
(Lärare 1). När alla lärare inte tillämpar samma regler och förhållningssätt vet inte heller eleverna 
vad som gäller och förvirring uppstår om vad som faktiskt förväntas av eleven. 

Studien visar att vissa av lärarna också blir förvirrade och irriterade över att man som lärare tillåts 
sätta egna regler i sitt klassrum, att de regler som beslutats av rektor plötsligt blir helt 
verkningslösa. Frågan är då om det finns regler överhuvudtaget? Exempelvis lyfter Lärare (1) att 
reglerna inte alls borde finnas om det inte ska följas av samtliga, att det går åt mycket onödig tid till 
att ta fram regler, kommunicera dessa samt sedan irritera sig på att de inte efterföljs. Lärare (1) 
lyfter också frågan om att efterlevnad av regler är avgörande. Att reglernas syfte går förlorad då 
efterlevnaden inte finns samt att uppföljning inte sker. Om reglerna då inte finns eller tillämpas för 
att skapa studiero går det att utifrån resultatet av denna studie fråga sig om det är orsaken till att det 
är stökigt i klassrummet och att eleverna upplever att läraren inte upprätthåller studiero och trygghet 
i klassrummet. På samma sätt drar Watson (1997) paralleller till skolan genom att eleverna får en 
tillsägelse av läraren att sluta med ett beteende men konsekvensen uteblir. Då kommer eleven med 
stor sannolikhet inte förändra beteendet. Utan disciplin blir strukturer i skolan totalt oanvändbara 
(Watson, 1997).

7.2.5 Organisation 

Att skolan är pådrivande med snabb återkoppling och uppföljning om hur det går är viktigt. Lärare 
(1) trycker på vikten av snabb återkoppling mot hemmet och är själv aktiv och driver på fortsatt 
kontakt. På liknande sätt som framkommit i (www.arbetsmiljöforum.se) visar denna studie att lärare 
och skolledning tillsammans upprättar handlingsplaner samt ser till att de efterföljs hela tiden och 
inte låter värdefull tid gå förlorad (www.arbetsmiljöforum.se). Informanterna i studien lyfter att det 
skulle vara en trygghet om det i organisationen skulle finnas en tillfällig resurs om en oväntad 
situation skulle uppstå. Vid stökiga situationer i klassrummet kan det vid enstaka tillfällen krävas att 
en elev måste utvisas från klassrummet för att upprätthålla studiero för övriga elever. När lärare 
visar ut en elev är denne fortfarande ansvarig för eleven samtidigt som denne har ansvaret för resten 
av klassen. En intressekonflikt uppstår och läraren brottas mellan att hantera den stökiga eleven och 
undervisa resten av klassen, samtidigt. Situationen blir stressande för läraren och risken är att 
läraren undviker utvisning trots att behovet finns. Situationen medför att resten av klassen inte får 
studiero, att lektionen blir stökig och att de flesta eleverna inte kunnat tillgodogöra sig 
undervisningens innehåll. Lärare (6) hävdar liknande och menar att man som lärare fortfarande har 
ansvar för eleven man utvisar och även för resten av klassen. 
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7.2.6 Schema 

En viktig del i att upprätthålla studiero är att eleven ska orka hela dagen. Lärarna i studien är 
samstämmiga i att morgontimmarna är bäst för undervisning i de teoretiska ämnena.  Att eleverna är 
lättast att nå och att de är fokuserade då. I studien framgår att det är önskvärt att schemat ska läggas 
i samråd med undervisande lärare och förankras kollegialt. Schemaläggningen ska utgå från när 
eleven kan tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt. Genom att utgå från elevens 
förutsättningar och möjlighet för inlärning underlättas även lärarens arbete och möjligheten till att 
nå både elevens goda resultat och studiero i klassrummet. Lärare (2;3 & 4) uppger i studien att 
problemet med långa lektionspass har stor påverkar på elevernas förmåga att upprätthålla studiero i 
klassrummet. Av studien framgår även att det är viktigt att rasterna är jämnt fördelade under hela 
dagen och att de är tillräckligt långa för att eleverna ska hinna vara ute och fysiskt röra på sig. 
Lärare (2;3 & 4) lyfter frågan om långa dagar och att eleverna har för korta raster i förhållande till 
längden på lektionspassen. 

7.3 Implikationer för yrkesuppdraget 

Det jag främst kommer att bära med mig av arbetet med den här studien i min kommande 
profession är vikten av ett tydligt och konsekvent ledarskap i klassrummet. Jag kommer också ta 
med mig den kunskap jag fått om ledarskap i klassrummet och den styrka som finns i ett kollegialt 
gemensamt förhållningssätt. Att jag som lärare inte kan välja att frångå ordningsregler som är 
beslutade av rektor utan ska samverka och upprätthålla dessa för verksamheten och elevernas bästa. 
Utmaningen som jag ser är att verkligheten ibland kan skilja sig från beslutande styrdokument. Om 
ledningen inte prioriterar efterlevnad av regelverk kan det bli problem för mig som ny lärare att veta 
hur jag ska agera. Ska jag följa ledningen eller hur andra lärare gör för att passa in i verksamheten 
och få ett lyckosamt arbetsliv? 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

I valet av ämnet om studiero var min föreställning att det skulle handla om lärarens planering av 
undervisningen, om lärarens ledarskap i klassrummet, om klassens sammansättning och om lärarens 
önskan om hur läraren skulle kunna arbeta. Lite förvånade framkom ledningens påverkan i stor 
omfattning. Att det blev dominerande var för mig oväntat och att min frågeställning med vetskapen 
om det skulle kanske varit lite annorlunda. Om jag skulle gå vidare med min forskning skulle jag 
rikta mer frågor om hur lärarna upplever sin arbetssituation, hur de ser på sin framtida 
arbetssituation och hur de önskade att sin arbetssituation såg ut. Varför lärare inte följer regler och 
hur det påverkar verksamheten när lärare, elever och rektorer inte följer reglerna.
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Bilaga I
Informationsbrev 

Hej! 

Jag heter Hannah Lampinen och är en student som läser till grundskollärare för årskurs 4-6 vid 
Luleå tekniska universitet. Jag läser min sista termin vilket innebär att jag ska skriva mitt 
individuella examensarbete. Arbetet jag skriver handlar om studiero och lärares ledarskap i 
klassrummet.

Jag undrar om det skulle finnas möjlighet att få genomföra en kort intervju med dig på ca 30 
minuter, för att få ytterligare underlag till min studie. Att deltaga i studien är frivilligt och din 
medverkan kan avbrytas när som helst. Väljer du att delta kommer du att vara helt anonym i 
studien. Med ditt samtycke vill jag gärna spela in intervjun för att underlätta bearbetningen av 
materialet. Inspelningen kommer ingen obehörig att ta del av. 

Om du har några frågor är det bara att du hör av dig.

hannah.lampinen@hotmail.se 

Varma hälsningar Hannah
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Bilaga II 
Frågeformulär lärarintervju 

Bakgrund
- Vad har du för utbildning och examen?
- Hur länge har du varit verksam inom årskurs 4-6?

Egna framställningar
- Är frågan om studiero i klassrummet en fråga som ofta diskuteras på din skola? Har ni 
gemensamma förhållningssätt? Vilka ambitioner har din ledning i frågan? 
- Arbetar ni med frågan om studiero gemensamt i arbetslagen med koppling till skolans 
värdegrund? Har ni gemensamt förhållningssätt och gemensamma regler som gäller på hela skolan?  
isåfall hur ser de ut? 
- Hur ser du själv på frågan om studiero i klassrummet? 
- Hur ser din nuvarande klass ut? Beskriv uppbyggnad! Könsfördelning? Nyanlända? Diagnoser? 
- Hur fördelar du undervisningstiden på din genomgång och elevens tid för eget arbete?  
- Upplever du att det finns mer eller mindre kritiska tider på skoldagen som det är speciellt svårt att 
upprätthålla studiero? Morgontrötta elever, tiden efter lunch, visst ämne? sista lektionen på dagen, 
efter idrott?  

Ledarskap
- Har du vidtagit några specifika åtgärder för att skapa studiero och ordning i klassrummet som du 
tycker fungerar bra? ex Arbetssätt? Inledning av lektioner? Avslutning av lektioner? 
- (Vad uppmärksammade du när du genomförde den åtgärden? Upplevde du någon förändring? ) 
- Vad gör du om en elev uppträder störande och/eller stör andra elevers möjlighet till inlärning? ex 
behövs ev sanktioner av att visa ut elever eller annat? Alt. belöningar, annan motivationshöjande 
aktiviteter som bygger på elevernas förförståelse och intresse?  
- Om du som lärare väljer att inte visa ut elev som stör, hur tacklar du den eleven och vilken åtgärd 
tar du för att ge resten av eleverna studiero? 
- Vad händer på din skola om en lärare måste visa ut en elev på grund av att eleven stör 
undervisningen? Stöttar lärarkollegor och ledning den enskilde läraren? På vilket sätt isåfall? 

Studiero och ordning och reda
- På vilket sätt upplever du att studiero påverkar studieresultaten bland eleverna? 
- Hur skulle du beskriva att god studiero hos eleverna påverkar din arbetsmiljö som lärare? 
- Hur skulle du beskriva det när det råder studiero i ditt klassrum, vilka faktorer är viktigast? 

Avslutande fråga
- Hur skulle du själv lägga upp arbetet för att få bästa förutsättningarna för att skapa studiero i 
klassrummet?

 


