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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen var att, ur ett lärarperspektiv, öka kunskapen om hur 

mellanstadielärare använder metoder för att främja arbetsro under matematiklektioner. 

Undersökningen genomfördes genom observationer och kvalitativa intervjuer med 

matematiklärare i årskurs 4-6 vid fyra olika skolor i en stad i norra Sverige. Genom 

observationer framgick det att lärarna främjade arbetsron genom att värna om sina 

elevrelationer. Utifrån intervjuer framgick det av samtliga lärare att deras definition av 

arbetsro var när eleverna var fokuserade på ämnet. Resultatet av intervjuerna visade att 

matematiklärare anser att kommunikation, tydlighet och rutiner är viktiga aspekter för att 

främja arbetsron. 
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Methods used by teachers in order to reach work environment during mathematic lessons 
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1 Inledning 

Den svenska skolan debatteras flitigt och för tillfället är frågor om arbetsro samt ordning och 

reda aktuellt. Enligt Lärartidningen.se (2014) ansåg åtta av tio lärare att det behövs mer 

“ordning och reda” i skolan. “Pisa-chefen” Andreas Schleicher, politikern Jan Björklund, 

lärare och elever ansåg att en av de viktigaste aspekter att reda ut för Sverige var arbetsro. I 

en artikel från skolvärlden (2016) har Skolinspektionen granskat vilka aspekter i klassrummet 

som medverkar till arbetsro samt vad som kan försämra den. Skolinspektionen har kommit 

fram till att arbetsro i klassrummet skapas genom att lärarna är tydliga ledare. I samma artikel 

hävdar Skolinspektionens projektledare, Inger Börjesson, att det är i klassrummet som läraren 

har huvudansvaret för att upprätthålla både ordningen och ledarskapet. Steinberg (2004) 

hävdar att skolan idag har svårt att genomföra sitt uppdrag. Han menar att dagens informella 

verksamheter, med bl.a. förändrade relationer, kräver ett ledarskap med tydliga regler och 

strukturer. Nationalencyklopedin (2017) beskriver arbetsro som “Lugn miljö kring 

verksamhet”. Skolinspektionen (2016) menar att studiero handlar dels om elevernas 

möjlighet till att nå målen, samt dels om deras arbetsmiljö. I denna rapport fokuserar 

begreppet studiero på skolans arbetsmiljö i matematikklassrummet. Begreppet studiero och 

arbetsro kommer att användas som synonymer till varandra. Utifrån egna erfarenheter har vi 

både observerat och upplevt att när läraren använder en tydlig struktur så skapas också en 

trygghet för eleverna, exempelvis när läraren förklarar lektionens syfte och upplägg. Yang 

(2009) betonar att det alltid finns ett samspel mellan strukturerna i klassrummet och socialt 

engagemang. Nationalencyklopedin (2017) beskriver begreppet struktur likt en helhet, där 

olika beståndsdelar är sammankopplade till denna helhet: 

“de inbördes relationer och sammanhang som råder mellan delarna i en helhet, med 

andra ord det sätt på vilket en helhet är uppbyggd av sina element.” 

(Nationalencyklopedin, s.343) 

I tolkning av nationalencyklopedins definition av begreppet struktur, avgränsar vi i denna 

studie begreppet till matematiklektioner. Vilket betyder att allting som läraren gör under en 

matematiklektion också är beståndsdelar som är sammankopplade till en helhet. Det vi 

undersöker i denna rapport är vilka metoder läraren använder sig av under 

matematiklektioner för att främja arbetsro, där strukturer är en del av detta. Vår ambition är 

därmed att den skall tillföra mer kunskap om hur lärare kan upprätthålla arbetsro under 

matematiklektionerna och på så sätt behålla undervisningen i fokus.  
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2 Syfte 

Syftet med studien är att öka kunskapen om vilka metoder mellanstadielärare använder för att 

främja arbetsro under matematiklektioner. 

 

För att svara på studiens syfte har vi ställt upp följande två forskningsfrågor: 

 

● Vilka förhållningssätt använder lärare under matematiklektioner för att främja 

arbetsro i klassrummet? 

● Vilka arbetssätt anser lärare främjar arbetsro i klassrummet under 

matematiklektioner? 
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3 Bakgrund 

Det som ligger till grund för denna studie är grupperade i tre huvudsakliga aspekter; lärare, 

elev samt relation. Inledningsvis presenteras aspekter som fokuserar på läraren; svenska lagar 

för skola och samhälleliga förändringar, som i sin tur påverkar skolans styrning, följt av 

strukturer och undervisning. Därefter redovisas aspekter som fokuserar på eleven, både ur ett 

samhälleligt perspektiv samt betydelsen av arbetsro. Slutligen, under rubriken “relationer” 

presenteras lärarens relation till eleverna, något som också leder in på kommunikation och 

kroppsspråk. 

3.1 Lärare 

3.1.1 Skolans styrdokument 

Skolverket (2016) menar att läraren ska ge eleverna en strukturerad undervisning, både 

enskilt och i helklass. Lärare ska främja elevernas förmåga och lust till att ta ansvar över 

skolmiljön, både gällande den sociala, kulturella samt fysiska miljön (Skolverket, 2016). I 

utbildningen ska studiero forma elevernas skolmiljö, (kap 5 3§, SFS 2010:800) och lärare får 

vidta åtgärder för att säkerställa elevernas studiero eller för att få bukt med en elev som stör 

ordningen (kap 5, 6§, SFS 2010:800). 

3.1.2 Samhällelig förändring 

Steinberg (2004) pekar på att skolan har gått från formell läroanstalt till informell. Han menar 

därmed att skolan tidigare innebar lärarauktoritet, elever som lyssnande och formella 

relationer. Medan den informella skolan och andra sidan innebär vänskap med sin lärare, 

samtal och diskussioner mellan lärare och elev. Lärarens arbete idag omfattar därmed både 

kunskapsutveckling och personlig utveckling (Iblid). Steinbergs aspekter om ett förändrat 

samhälle är relevant i vårt arbete eftersom lärare behöver upprätta strukturer anpassat till 

eleverna i dagens samhälle.  

3.1.3 Strukturer 

Steinberg (2004) pekar på några strukturer som blir relevant för denna rapport då de ger 

bidrag till vilka arbetssätt som passar den informella skolan.  Han menar att lösningen på den 

informella undervisningsformen är att lektionerna har en tydligare struktur. Den informella 
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skolan ställer nämligen krav på att läraren tillämpar tydlig struktur för att undvika problem. 

Eftersom elever i dagens samhälle kan byta bort det som inte är roligt föreslår Steinberg att 

läraren skapar en balans mellan plikt och valmöjligheter för eleven. Han förtydligar att 

begreppet plikt handlar om ansträngning och hårt arbete medan valmöjligheten utgår från 

lust, intresse, vilja, tankar och bekymmer.  Läraren kan påverka gruppens arbetsro genom sitt 

uppträdande och de strukturer hen väljer (Steinberg, 2004). 

Ett ledarskap som anpassar sig till situationen ökar chansen till arbetsro (Steinberg, 2004) och 

Steinberg och Sourander (2013) beskriver hur läraren kan skapa arbetsro och deltagande 

genom att ta till sig vissa metoder och verktyg. De uppmanar exempelvis lärare att ha 

strukturer på aktiviteter. Risken att något händer som skapar problem vad gäller ordningen i 

klassrummet ökar ju mer omfattande aktivitet och rörlighet som är i rummet menar 

författarna. Både barn och vuxna blir trygga av återkommande rutiner och mönster. Det är ett 

viktigt pedagogiskt verktyg för läraren att forma arbetsro och koncentration. Fördelen med en 

traditionell pedagogik är att eleverna är trygga med struktur och form (Steinberg & 

Sourander, 2013). För att eleverna exempelvis ska behärska arbetsformerna i ett grupparbete 

ska det struktureras på så sätt att eleverna behöver varandra för att klara arbetet (Steinberg, 

2004). Genom att ge eleverna olika uppdrag i grupperna hjälper läraren dem att strukturera 

både ansvar och lösning förklarar författaren. 

3.1.4 Ledarskap och undervisning 

Steinberg (2004) ger förslag på hur pedagoger kan ta till sig konkreta metoder om hur man 

bland annat organiserar sitt arbete och leder grupper. Instruktionerna under lektionen bör 

exempelvis vara planerade, får inte ta för mycket tid, vara för komplicerade eller innehålla för 

många ord (Steinberg 2004). Lektionens mest problematiska/kritiska del är när eleverna 

börjar arbeta utifrån en instruktion. Han förklarar att det beror på att både innehållet och 

metoden för undervisningen varierar vilket ofta innebär aktivitet i klassrummet. Det i sin tur 

innebär att läraren behöver förtydliga reglerna innan eleverna börjar arbeta. Steinberg menar 

att det i det laget är bra för eleverna när läraren också skriver ner de muntliga instruktionerna 

på tavlan och inte bara säger dem muntligt. 

John Hattie (2012) har i sin omfattande metaanalys Visible learning for teachers, presenterat 

sex slutsatser för att nå undervisning av hög kvalité. Hattie menar att just läraren är den 

faktorn som har den största inverkan på lärande. En av författarens slutsatser är att det är 
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nödvändigt att läraren är informativ, omtänksam, engagerad osv. Thornberg och Thelin 

(2011) menar att i ett effektivt ledarskap i klassrummet skall lärarna vara väl förberedda, 

vilket bland annat innebär tydlighet och regler. Thornberg och Thelin menar att lärarna ska 

vara snabba på att hantera oönskat beteende och förstärka positiva och önskade beteenden. 

Thornberg och Thelin (2011) hävdar att det är viktigt att eleverna får insikt om den positiva 

effekten som uppstår i klassrummet när eleverna själva försöker att nå en bra studiemiljö. 

Författarna menar att det är viktigt att lärarna hjälper eleverna att förstå att det gynnar dem att 

bland annat använda sig av tydliga målsättningar och lärandestrategier för att nå ett positivt 

lärandeklimat. Lärarens ledarskap handlar om att skapa en god stämning och arbetsro i en 

grupp (Steinberg, 2004).  

Håkansson (2015) framhåller i sin studie att kommunikation och interaktion är avgörande för 

undervisningens kvalité.  Han introducerar begreppet “strukturerad undervisning” som en 

undervisning som omfattar både struktur och samspel.  Han menar att en stor del av 

undervisningen är just interaktion och struktur. Håkansson skriver att när lärare inte är 

strukturerade påverkar det elevernas skolprestationer. Postholm (2013) menar att det är 

viktigt att kunna hantera inlärningen i klassrummet när det sker aktivitet som när eleverna är i 

behov av lugn och ro för att kunna arbeta.  

En forskargrupp (Rantala, Hakala, Holmqvist, Sala & Eeva, 2015) undersökte hur lärares 

röster påverkas beroende på ljudnivån i klassrummet. Undersökningen utfördes genom 

mätning av lärarnas röstnivå innan och efter en arbetsdag och de lärare som hade ett mer 

högljutt arbetsklimat visade sig prata högre efter lektionen. Efter denna undersökning kom 

författarna fram till att det är mer slitsamt för rösten för lärare som arbetar i en högljudd 

arbetsmiljö.  

3.2 Elev 

Ett skäl till elevers så kallade störande beteende är att eleven försöker försvara sin självkänsla 

genom att exempelvis göra annat än det som förväntas av dem (Hattie, 2012). Författaren 

förklarar att eleven kan känna sig hjälplös när situationen förändras och räknar inte med 

någon fördel av insatsen vilket medför hopplöshet hos eleven. Just denna aspekt är i hög grad 

relevant för vår studie vilket gör att det är viktigt att ta del av elevernas perspektiv av vad 

som orsakar störningar av arbetsro. Nedan beskrivs hur samhället påverkar eleverna och vad 

dem gynnas av.  
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3.2.1 Samhälle 

Denna studie fokuserar på skolämnet matematik då just det på många sätt är en viktig del av 

dagens samhälle och kunskaper om ämnet är viktigt för den enskilde samhällsmedborgaren. 

Sterner och Lundberg (2002) menar att vara väl bekant med matematiken är behövligt i 

dagens samhälle eftersom matematiken och matematikundervisningen hjälper till att utveckla 

förmågor som är viktiga för att fungera i samhället.  

Barnen som växer upp i dagens samhälle har många val, exempelvis har de möjlighet att byta 

bort det som inte är roligt och dessa barn prioriterar efter lust och känslor (Steinberg, 2004). 

Barn vill förstå syftet och varför man ska göra olika arbetsuppgifter. Han pekar på att de vill 

se helheten i det de gör och inte bara detaljerna. Att barnet dessutom vill förstå hur 

arbetsuppgiften kan ge dem personliga fördelar och behov menar Steinberg är viktigt.  

Håkansson (2015) menar att elever som har svårare för sig i skolan blir extra drabbade när det 

saknas tydlig struktur. På grund av övergången till en informell och demokratisk skola som 

Steinberg tidigare nämnt, behöver också nya regler införas eftersom många av de tidigare 

traditionella reglerna har försvunnit eller inte är relevanta (Steinberg, 2004). Håkansson och 

Steinberg håller med varandra om att regler är bra för elever då det hjälper eleverna att veta 

hur de ska bete sig. För den moderna pedagogiken är det avgörande med t.ex. mål, tidsramar 

och att kontrollera om eleverna har förstått instruktionen, d.v.s. uppföljning (Steinberg, 

2004). Om eleverna inte känner till reglerna och det som förväntas av dem under en uppgift, 

minskar chansen till att eleverna genomför uppgiften.  

3.2.2 Arbetsro 

Vanslyke-Briggs (2014) har i sin studie kommit fram till att tystnad är ett verktyg som gynnar 

eleverna. Författaren menar att det är positivt när eleverna både är tysta och tittar på läraren 

då läraren därmed har chansen att kunna läsa av ansiktsuttrycken för att se om eleverna t.ex. 

verkar vara förvirrade. Vanslyke-Briggs säger vidare att det är positivt när eleverna arbetar i 

par och därmed måste samtala eftersom att det gynnar den intellektuella utvecklingen. Men 

författaren vill ändå lyfta fram tystnad i klassrum då hon menar att det är många som istället 

tycker att tystnad ses som något negativt och introvert. Författaren menar att klassrum som 

tillåter den tysta miljön gynnar elevernas sinnen och intag av ny information. Postholm 

(2013) skriver i sin studie att klassrummet består av två olika delar, dels skall klassrummet ge 

grunder för en lugn miljö så att eleverna i sin tur ska kunna delta i lärandet meningsfullt. Dels 
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handlar det om att eleverna ska få möjligheten till att utvecklas moraliskt och socialt. 

Postholm menar att relationer, regler och engagemang är viktigt i klassrummet för att skapa 

inlärning och motivation. 

Skolgård, korridorer och annan skolmiljö har också en inverkan på arbetsron i klassrummet 

(Steinberg, 2004). Ett klassrum med bra klassrumsmiljö kan främja elevers motivation och 

lärande (Lai, Wei-Lund, Med, Miao, Wu, Lee & Jwo, 2015). Författarna poängterar även hur 

viktig skolmiljön och lärarnas elevrelation är för eleverna och att det i sin tur kan ha en 

betydande roll för elevernas psykiska hälsa. De menar att en hälsosam klassrumsmiljö bidrar 

till en lättsam inlärningsmiljö samt ömsesidig respekt.  

3.3. Relation 

I kontrast till lärarens tidigare auktoritet som erhölls genom titeln, d.v.s. lärare och rektor, 

handlar lärarens auktoritet idag om relationer (Steinberg, 2004). De flesta elever bryr sig om 

regler och undervisningen så länge läraren har en god relation. Att det är viktigt för lärare att 

ha en god relation till sina elever hävdar även Lortie (1975) samt Veldman, Tartwijk, 

Brekelmans och Wubbels (2013). Från lärarnas perspektiv är det viktigt att få en trygg 

yrkesroll och motivation till att stanna kvar i yrket (Veldman et al., 2013). Håkansson (2015) 

menar att lärares elevrelationer är viktiga och inte får uteslutas som ett skäl till att lärare inte 

lämnar yrket. Författaren menar också att eleverna behöver få förståelse för vad dem ska göra 

under lektionen. Lortie (1975) belyser att lärarens förväntningar och planeringar har en 

inverkan på klassrummet och elevernas insats. Han menar att läraren måste lyssna på 

eleverna och det menar han är en del av att effektivisera undervisning.  

Postholm (2013) kommer i sin studie fram till att förhållande mellan elev och lärare är något 

som påverkar klassrummen, där behöver lärarna bland annat ha kunskap om relationer och 

regler för att klassrummet ska ge motivation och vara kunskapsinhämtande för eleverna. För 

att skapa ett klassrumsklimat som för utvecklingen framåt och skapar ett positivt klimat för 

inlärning så hävdar Jennings och Greenberg (2009) i sin studie att det är viktigt att läraren 

använder sig utav sina emotionella och sociala kompetenser. Författarna menar att det gynnar 

elevrelationer samt att klassrummet effektiviseras. Hattie (2012) menar att det är viktigt att 

läraren har insikt om elevernas tankar och föreställningar för att på så sätt kunna skapa 

betydelsefulla inlärningstillfällen för eleverna. Om lärarens fokus bara ligger på innehållet av 

undervisningen finns risk att hen glömmer bort eleverna vilket i sin tur leder till att eleverna 
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glömmer bort innehållet (Steinberg, 2004). När läraren når eleverna ökar chanserna att få 

med dem på undervisningsinnehållet. Lärarens arbete inkluderar både kunskapsutveckling 

och personlig utveckling menar Steinberg. I dagens informella samhälle är processpedagogik 

centralt, vilket handlar om “att lära sig att lära” (Steinberg, 2004, s.319). 

3.3.1 Kommunikation och kroppsspråk 

Lärarens beteende avgör om eleven fortsätter att koncentrera sig på uppgiften eller hittar på 

någonting annat som eleven anser sig vara roligare (Steinberg, 2004). Med det menar 

Steinberg exempelvis att om läraren har ett hastigt tempo och går iväg för snabbt från eleven 

som just fått hjälp kan eleven tappa intresset. En lärare som riktar både blick och kroppsspråk 

mot uppgiften, exempelvis på tavlan, leder även in eleven mot detta. För eleven kan det vara 

mer positivt om lärarens budskap ges i form av en gest istället för att ropa tvärs över 

klassrummet. Då undviker läraren dessutom att andra elever i klassrummet tittar upp och 

tappar koncentrationen på uppgiften. Ett sätt för läraren att kontrollera elever är exempelvis 

att sänka röststyrkan (Iblid). 

Ett välkänt uttryck som är relevant för denna studie då vi fokuserar på lärarens signaler och 

budskap till eleverna är “barn och ungdomar gör som du gör, inte som du säger” (Steinberg, 

2004, s.251). Författaren menar alltså att eleverna litar mer på lärarens kroppsspråk än på det 

läraren säger. Att lärarens kroppsspråk, gester och tonfall därmed är centralt för auktoriteten 

och trovärdigheten hos lärarna (Steinberg, 2004). Lyckad kommunikation kräver därmed 

samstämmighet i det man säger och det kroppen visar. En lärare som inte visar 

samstämmighet är en som exempelvis ber eleven att berätta mer och samtidigt tittar bort eller 

avbryter. 
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4 Metod 

För att möta syftet har vi använt oss av två undersökningsmetoder, observationer och 

intervjuer. Inledningsvis beskrivs urval och de metoder vi valt. Därefter redogör vi för hur 

datainsamling har gått till samt hur den har bearbetats och analyserats. Slutligen beskriver vi 

etiska ställningstaganden samt resonerar kring metodens reliabilitet och validitet. 

4.1 Urval 

Underlaget till denna studie utgjordes av sex klasser med totalt elva observationstillfällen. 

Dessutom genomfördes sex lärarintervjuer. Varje klass observerades vid två tillfällen och 

därefter intervjuades klassens matematiklärare.  

4.1.2 Lärare 

Samtliga lärare i studien hade lång yrkeserfarenhet, minst 14 år. Alla lärares snittålder låg 

mellan 45-60 år, fyra av lärarna är kvinnor och två är män. Namnen som visas i tabellen 

nedan är påhittade för att lärarna ska hållas anonyma. Mer information om skolan presenteras 

nedan. 

Tabell 1: Information om lärarna som deltog i undersökningen 

Lärare Kön Ålder (år) Yrkeserfarenhet (år) Skola (Se nedan) 

Anna Kvinna 45-55 30 A 

Bella Kvinna 45-55 20 A 

Cajsa Kvinna 45-55 14 B 

David Man 45-55 20  B 

Erik Man 45-55 17 C 

Frida Kvinna 50-60 35 D 

4.1.3 Skolor 

I den kommun där studien genomfördes strävade vi efter att få en spridning mellan 

kommunens olika upptagningsområden. De utvalda klasserna var mellanstadieklasser på tre 
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olika skolor i en stad i norra Sverige. I en artikel från skolvärlden (2016) beskrevs en 

enkätstudie som genomfördes av Skolinspektionen och i den artikeln framgick visserligen att 

elever på vissa skolor upplever arbetsro, men på andra skolor var det endast 30 procent av 

eleverna som upplevde arbetsro på lektionerna. Med hänvisning till artikeln där olikheter 

mellan skolor betonades ville vi därför ha en medveten spridning av de olika skolornas 

rekryteringsområde. Skolorna kan grovt kategoriseras på följande sätt: 

● Skola A ligger i ett villa- och lägenhetsområde nära stadens centrum. 

● Skola B är en byaskola som ligger i ett villaområde utanför staden. 

● Skola C är en centralt placerad skola med ett mångkulturellt upptagningsområde.  

● Skola D ligger i ett villaområde nära stadens centrum. 

En av de klasser vi observerade låg inom ett mångkulturellt upptagningsområde. Vi använder 

definitionen: “Ett mångkulturellt klassrum är följaktligen ett klassrum där elever med olika 

etnisk bakgrund studerar tillsammans” (Norén, 2010, s. 20).  

4.2 Genomförande 

För att besvara forskningsfråga ett, alltså vad lärare använder för förhållningssätt för att 

främja arbetsro, användes klassrumsobservationer. Frågeställning två, alltså vilka arbetssätt 

lärare anser främjar arbetsro, undersöktes genom kvalitativa intervjuer. 

4.2.1 Observationer 

För att studera mänskliga beteenden och deras samspel i sin kontext ger observationer mer 

valid information än intervjufrågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Bjørndal (2005) betonar 

vikten av att vara väl förberedd inför en observation, exempelvis genom att ha med sig det 

material som behövs. Han pekar också på vikten att använda sig av förkortningar för att 

kunna få med så mycket information som möjligt. Han menar vidare att det är en fördel att 

vara två observatörer då man på så sätt kan koncentrera sig på de olika situationer som skall 

observeras. Wragg (1999) menar att observationstekniken blir bättre ju fler gånger man 

utövar observationer, helt enkelt att träning ger färdighet. Samtidigt pekar han på risken att 

observatörerna ser det som man tänkt att se, alltså risken att man har förutfattade meningar 

som påverkar resultatet. Dock så skriver Wragg att relationer bland annat är något som är 

ofrånkomligt att se när man observerar ett klassrum. Bjørndal menar i sin tur att det är viktigt 

att man som observatör har bestämt innan vad som ska observeras då det inte är möjligt att se 



11 
 

allt. Vikten av att arbeta fram ett observationsschema i förväg, en modell som brukar kallas 

“strukturerad observation” framhålls också av författarna. Observationsschemat 

“Observationer i granskning av undervisning” som använts i den här studien är utformat av 

Skolinspektionen (2015). Schemat förhåller sig till nationella mål och riktlinjer och det har 

skapats bland annat för att lektioner skall kunna granskas på ett enhetligt sätt oberoende av 

vem som genomför granskningen. Schemat har också använts av inspektionen för en lång rad 

systematiska observationer för att i gransknings syfte inhämta mer information om 

undervisningen (Skolinspektionen, 2015). Skolinspektionen (2016) har bland annat som 

uppdrag att granska arbetsron i undervisningen och för att på så sätt stödja elevernas rättighet 

till en trygg skolmiljö.  

I denna studie användes, som redan framgått, observationer som en av 

empiriinsamlingsmetoderna och observationerna hade två syften; Det första syftet var att 

genom observationer få en bild av vilka metoder som lärarna använder för att främja 

arbetsron för att sedan använda detta som underlag till intervjuerna med lärarna. Det andra 

syftet var att ge oss möjligheten att jämföra lärarnas beskrivning av lektionerna med dels våra 

inledande observationer, dels med forskningslitteratur (se forskningsfråga ett). Det är viktigt 

att påpeka att vi inte försökte uppskatta “nivån” av arbetsro på det sätt som Skolinspektionen 

genomförde i sina studier, istället användes observationerna i den här studien som ett verktyg 

för oss att uppmärksamma de metoder som lärarna använde sig av, såväl medvetna som 

omedvetna. Varje observation varierade mellan 40-60 minuter. Resultatet av observationerna 

antecknades som fri text på dator. Vi bedömde det dock som viktigt att inte redan i det här 

skedet inleda analysen av lärarnas metoder och nöjde oss därför att endast göra dessa snabba 

anteckningar som sedan låg till grunden för analysen. Detta innebar att vi i det här skedet 

undvek att diskutera och jämföra våra anteckningar, för att undvika att den kommande 

analysen skulle påverkas. Efter varje observation genomfördes sedan en preliminär analys 

enskilt av respektive observatör, då med Skolinspektionens exempel som utgångspunkt. 

Dessa händelser noterades i varsitt observationsprotokoll där vi också försökte hitta parallella 

exempel mot de händelser som observerats, något som sedan utgjorde grunden för det 

slutgiltiga värdet. Värdet utgjordes av en poängskala mellan 1-4, en metod som 

Skolinspektionen arbetat fram. För att nå samstämmighet jämförde vi slutligen resultat 

mellan oss observatörer i form av värde och parallella exemplen. De resultat som då inte 

överensstämde överfördes till en annan fil och en ny gemensam analys genomfördes för att på 

så sätt fastställa ett gemensamt värde som vi båda var överens (se tabell 3). 
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De observationsschema från Skolinspektionen (2015) som användes i den här studien 

innehåller kategorierna; område, indikator, värde samt exempel (se tabell 2). Indikatorerna 

kan ses som ett mätinstrument som bryter ner det specifika området i mindre delar. I den här 

studien valde vi att begränsa oss till de indikatorer som vi bedömde i störst omfattning 

påverkade arbetsron under matematiklektionerna, och dessa var: 

Område 1: 

● Indikator 4: “skapar motivation inför olika aktiviteter” 

● Indikator 5: “upprätthåller studiero” 

Område 3: 

● Indikator 9: “genomför en genomtänkt lektionsstart” 

● Indikator 10: “genomför en välstrukturerad lektion” 

● Indikator 11: “ger tydliga beskrivningar, förklaringar och sammanfattningar” 

● Indikator 12: “kontrollerar att eleverna förstått” 

● Indikator 13: “gör ett tydligt sammanfattande lektionsslut” 

Skolinspektionen har även angivit flera exempel för varje indikator som beskriver vad läraren 

gör och i tabell 2 ger vi exempel på hur våra observationer matchas mot Skolinspektionens 

exempel.  

Tabell 2. Exempel på observationsschema som utarbetats utifrån skolinspektionen (2015) 

Område Indikator Värde 

(1-4) 

Exempel Våra egna 

iakttagelser 

1. Trygg, 

stödjande och 

uppmuntrande 

lärandemiljö 

4. Skapar 

motivation inför 

olika aktiviteter 

 - Bidrar till positiva 

förväntningar, 

nyfikenhet, 

handlingsberedskap hos 

eleverna.  

“Läraren berättar att 

hen har ett problem 

med renovering i sin 

stuga och vill ha 

elevernas hjälp att 

lösa det”. 

5. Upprätthåller 

studiero 

 - Ser till att eleverna 

kan utföra sina 

arbetsuppgifter utan att 

störas av arbetskamrater 

“Nu håller du fokus, 

vrid dig framåt” 
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Värdet förmedlar enligt vår skattning i vilken grad respektive indikator har uppnåtts för de 

observerade lärarna. För att underlätta analysen och för att uppnå så stor samstämmighet i 

våra skattningar skrev vi innan analysen ner kriterier för respektive värde (se bilaga 1). I 

tabellen nedan framgår några exempel från observationerna där vi fick lov att diskutera 

värdet mellan varandra p.g.a. att vi inte var samstämmiga. 

Tabell 3. Skolinspektionens “exempel” och våra parallella exempel samt det “värde” vi arbetade 

fram 

Indikator 5: 

“Upprätthåller 

studiero” 

Värde Exempel 

Skolinspektionens 

exempel 

 a) “Ingriper vid nedsättande uttryck mellan elever, negativa 

kommentarer, suckar, blickar etc.” 

b) “Ser till att eleverna kan utföra sina arbetsuppgifter utan 

att störas av kamrater” 

Observatör 1 

exempel 

4 a) En elev skriker högt “jag har cp och är dum i huvudet”. 

Läraren går fram och sätter sig, förklarar lugnt att så är inte 

fallet och ber honom prata istället för att skrika för annars 

måste läraren bli tvungen att sätta in hörselpropparna. 

b) Läraren säger: “Inget sånt där nu, låt hen vara ifred.”  

Observatör 2 

exempel 

3 a) ”Snälla du, måste jag sätta in hörselpropparna när du 

skriker. Det känns tråkigt när vi kan prata”. 

b) En elev skrattar. Läraren säger: “Inget sånt, låt han vara 

ifred”. 

b) Avslut: Elever från grupprummet kommer in i 

klassrummet 4 min innan TimeEdit klockan ska ringa. 

Eleverna i klassrummet kommenterade detta men plockar 

undan när ordningen störs; elever pratar högt, kastar boll, 

klättrar på bänkarna. Läraren hjälper en elev och ignorerar 

störningarna runtom. 

När avvikelserna av poängen diskuterades under analysen kunde vi dock genomgående enas 

om ett värde, ett värde som sedan slutligen användes i resultatdelen. Exempelvis hade 
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observatör 2 noterat en situation som inte observatör 1 noterat när hon bestämde värdet, 

vilket kunde korrigeras med den nya informationen. Alla elva observationer sammanställdes 

på samma sätt som i tabellen ovan.  

Efter att observationerna bearbetats samt analyserats sammanställdes resultatet av detta i en 

tabell. I detta material sökte vi efter mönster i observationsmaterialet för att på så sätt skapa 

underlag till intervjufrågor, en process som utförligare beskrivs under rubriken 

”analysmetod”. Vi utgick då först från ett helhetsperspektiv där alla sex lärare bedömdes för 

att på så sätt hitta infallsvinklar till relevanta intervjufrågor. De frågeställningar som 

utarbetades fick sedan utgöra underlag till studiens intervjufrågor (se bilaga 2).  Det gav oss 

på så sätt ett mer målinriktat intervjumaterial som skulle ge oss möjlighet för att besvara 

forskningsfråga två. För att besvara forskningsfråga ett analyserade vi iakttagelserna under 

observationerna, en process som även den beskrivs under rubriken “analysmetod”.  

Då vi hade tillgång till två observerade lektioner för varje lärare gavs en bred bas för att 

registrera de aspekter vi ville studera. Påpekas bör också att vi båda var bekanta ansikten för 

både lärare och elever under den andra observationen och det också möjliggjorde en trygghet 

för dem som observerades. Genom att vara två observatörer skapades dessutom möjligheter 

att anteckna olika avsnitt av dialoger mellan lärare och elever eftersom vi satt på olika platser 

i klassrummet: Dessutom gavs vi möjlighet att diskutera och jämföra analysen.  

4.2.2 Intervjuer 

Hartman (2004) framhåller att meningen med att genomföra en intervju är att personerna som 

man intervjuar ska få möjligheten att på ett djupare sätt beskriva de aspekter som intervjuaren 

undersöker. En kvalitativ forskningsintervju har som mål att öka förståelsen om ämnen 

utifrån informatörens perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjun kan till viss del 

liknas vid ett vardagssamtal men är dock varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet 

”frågeformulär”. Intervjun fokuserar istället på vissa teman och kan bestå av förslag på 

frågor. Hartman menar att i en kvalitativ undersökning strävar man efter att nå människans 

sätt att se sig själv men även få en uppfattning om hur människan ser på sin omgivning, d.v.s. 

sin kontext. I kvalitativa undersökningar försöker man kartlägga individens förståelse men 

det går däremot inte att fastslå en koppling som gäller alla individer menar Hartman. Till 

skillnad från kvalitativa undersökningar menar Hartman att en kvantitativ intervju handlar om 

strukturering och standardisering. Med strukturering menar han att personen som blir 
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intervjuad ofta blir mer begränsad i sina svar. Han pekar på att en strukturerad intervju, alltså 

en där frågorna på förhand är bestämda och där man följer ett strikt schema, riskerar att bli 

begränsad. Informanten ges exempelvis begränsade möjligheter att utveckla och 

problematisera sina svar. Enligt Hartman finns det olika nivåer av standardisering. Hög 

standardisering innebär att forskaren i förväg redan tagit alla besluten om hur intervjun ska gå 

till och att den strukturen inte ändras. Det innebär att alla informanter får samma frågor samt 

att ordningen också är densamma. Låg standardisering innebär att forskaren inte har lika 

tydliga ramar utan att upplägget av intervjun kan förändras under samtalet så att personen 

som blir intervjuad kan påverka hur diskussionen utformas. För att informanten ska kunna 

tala fritt om erfarenheter och känslor under intervjun behöver hen skapa en uppfattning om 

den personen som utför intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvale och Brinkmann (2014) 

samt Hartmann (2004) rekommenderar kvalitativa intervjuer genom öppna frågor för att få ut 

så mycket information som möjligt. När informanten får formulera sina svar själv är frågan 

öppen, vilket är lämpliga när man har som mål att reda ut information över ett visst område 

(Ekholm & Fransson, 2002). Med öppna frågor menar Hartman frågor där det inte finns 

enbart några få fastslagna svarsalternativ. Hartman menar att de svar man får under intervjuer 

kan bli olika om frågorna inte ställs i samma ordning. Det vanligaste sättet att dokumentera 

intervjuer är ljudbandspelare, där det ges möjlighet att lyssna flera gånger och intervjuaren då 

kan koncentrera sig på det informanten säger och visar med sitt kroppsspråk (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Urvalet kring hur detaljerat intervjuuttalandena skall göras beror på syftet 

med den skrivna texten menar författarna.  

I denna rapport användes alltså intervjuer som en av empiriinsamlingsmetoderna. Vi 

genomförde en kvalitativ undersökning för att ge denna studie en inblick i lärarnas egna 

upplevelser, förklaringar och tolkningar om vad som främjar arbetsron. Observationerna 

utgjorde, som vi tidigare beskrivit, utgångspunkt för hur intervjufrågorna utformades. I vår 

undersökning var därmed intervjufrågorna utarbetade i förväg men innehöll även olika 

individuella frågor utifrån det vi iakttog under observationerna. Eftersom vi både observerade 

och utformade intervjufrågorna innan intervjun, har denna studie en relativt hög 

standardisering. I den här studien använde vi öppna frågor för att vi i så liten omfattning som 

möjligt skulle styra beskrivningen av lärarnas erfarenheter, även ordningsföljden på frågorna 

skiljde sig beroende på hur intervjuerna utvecklade sig. I intervjuerna tog vi också hänsyn till 

att lärarna kunde ha olika uppfattningar om begreppet arbetsro och därför var det angeläget 

att var och en fick ge sin egen beskrivning av begreppet. 
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Lärarna gavs möjlighet att bekanta sig med oss intervjuare under observationerna, vilket vi 

såg som en fördel. Efter observationerna valde vi dock att vara en intervjuare för att på så sätt 

undvika en maktsituation under intervjuerna. Vi bedömde att intervjuerna fick en högre 

kvalité med en intervjuare och en informant istället för två intervjuare och en informant.  

Intervjuerna utspelade sig i ungefär 30 minuter, de spelades in och transkriberades innan de 

analyserades.  

4.3 Etiska överväganden 

För att garantera att studien håller en hög forskningsetisk nivå har vi utgått från 

Vetenskapsrådets fyra allmänna etiska huvudkraven för forskning (2002). Inledningsvis 

skickade vi i god tid ut ett missivbrev till lärare och rektorer innan observationer skulle 

genomföras. I missivet beskrev vi hur studien skulle gå till. Vi tydliggjorde också att vi följde 

de fyra allmänna huvudkraven för forskning. Informationskravet uppfylldes genom att vi var 

tydliga med att det var frivilligt att delta och att de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande. Samtyckeskravet uppfylldes genom det tidigare nämnda missivbrevet skickats ut 

samt att informationsbrev bifogats som lärarna skulle distribuera till föräldrarna i de klasser 

där observationsstudierna skulle genomföras. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att vi 

var tydliga i både vårt missiv och brev till föräldrarna att alla uppgifter som samlades in var 

konfidentiellt så att ingen individ, skola eller stad skulle kunna identifieras. Nyttjandekravet 

uppfylldes genom att vi informerade om att det framkomna i intervju och observationer 

endast behandlas av oss och nyttjas i forskningsändamål samt att det slutgiltiga resultatet 

skulle publiceras i en akademisk uppsats. 

4.4 Analysmetod  

Analysen utgjordes i två steg då vi använt oss av två empiriinsamlingsmetoder och dessa steg 

beskrivs nedan. 

4.4.1 Observationer  

Vi har skiljt på den insamlade empirin utifrån forskningsfråga ett samt underlag till 

intervjufrågorna, nämligen: 

 Överensstämde, överensstämde inte samt oklarheter, inför intervjuunderlag. 
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● Likheter och skillnader i agerande, för att besvara frågeställning ett. 

För att framställa intervjufrågor från observationerna granskade vi detaljerat allt insamlat 

observationsunderlag för att sedan i ett samlat dokument skriva in våra exempel så att varje 

indikator innehöll exempel från alla observationer. Sedan skrev vi ut noteringarna för att 

lättare urskilja likheter och skillnader. Med hjälp av färgkodning, klippning och klistring 

kunde vi markera ut det som kunde besvara forskningsfrågorna samt urskilja mönster om 

aspekter som överensstämde, inte överensstämde och oklarheter som vi ville fråga upp 

angående lärarnas agerande. Intervjufrågorna samanställdes därefter i en mall, se bilaga 2. 

Med vår forskningsfråga, om lärarnas förhållningsätt för att främja arbetsro som grund, sökte 

vi följaktligen mönster för detta i den insamlade empirin (se tabell 8). I studiens resultatdel 

nämner vi indikator 5 som indikatorn med störst variation mellan lärarna, vilket utgjorde 

grunden för att besvara forskningsfråga ett. Därefter gjorde vi ännu en detaljerad 

sammanfattning av den insamlade empirin av endast indikator 5. Nästa steg var att analysera 

vilka likheter och skillnader som framkom mellan lärarnas ageranden. För att underlätta 

analysarbetet använde vi tidigare nämnd forskningslitteratur som underlag när vi sökte efter 

olika kategorier bl.a. relation, kroppsspråk och fokus. Med dessa kategorier försökte vi 

besvara frågeställning ett, alltså förhållningssätt lärarna använder för att främja arbetsro (se 

resultat 5.1.2).  

4.4.2 Intervjuer 

I en beskrivande undersökning, som det rör sig om i det här fallet, försöker man främst 

behålla beskrivningar som bland annat återger alla skillnader och variationer snarare än att 

komma fram till en fast indelning (Kvale & Brinkmann, 2014). Med våra forskningsfrågor 

om lärarens uppfattning om arbetsro som grund sökte vi mönster i empirin utifrån tre nivåer 

som sorterades genom färgkodning, i det här fallet grön, brun och orange (se nedan): 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Tabell 4. Förklaring på de mönster analysen utgick ifrån. 

Mönster: Förklaring: 

Överensstämmer Områden där informanterna svarat ganska samstämmigt, 

därmed aspekter som stämmer överens. 

Överensstämmer inte Områden där informanterna svarat olika, därmed aspekter som 

inte stämmer överens. 

Oklarheter Aspekter som vi inte sett i forskningslitteratur, något som 

förvånat oss eller stuckit ut. Detta lyfts fram under rubriken 

diskussion. 

Vi gjorde en översiktlig sammanfattning av empirin som närmast kan likna en skriftlig 

diskussion där vi utifrån transkriberingen gjorde en sammanfattning av svaren från 

informanterna. Översikten gav oss möjlighet att se skillnader mellan informanterna, 

skillnader som var betydelsefulla att analysera och redovisa under rubriken “resultat”. I 

översikten följdes varje intervjufråga av de sex informatörernas svar. Långa meningar 

kortades ned i viss utsträckning, dock utan att förändra innehållet. Återkommande ord och 

uttalanden kursiverade vi för att vi på så sätt enklare skulle kunna gruppera och se mönster av 

det som framkom i intervjun. Slutligen skrev vi ut översikten, våra förkortningar av 

informanternas svar. Därefter klippte vi ut intervjufrågorna följt av informanternas svar och 

separerade frågorna från varandra för att enklare kunna hitta mönster utifrån de tre 

färgkoderna som visas i tabellen ovan. I samband med detta togs ett sammanfattande 

dokument fram med relevant forskningslitteratur som kunde kopplas till studiens resultat för 

att på så sätt underlätta analysarbetet. De svar som kunde kopplas till någon författare 

kommenterades också för att underlätta diskussionen i rapporten. Med översikten som 

underlag ringade vi sedan i aspekter som vi ansåg kunde hjälpa oss med att svara på 

frågeställning två, alltså arbetssätt som lärarna anser främjar arbetsro samt berörd litteratur.  

4.4.2.1 Koncentrering 

Intervjuaren måste ha kunskap om det berörda ämnet till intervjun och kunna tolka tonfall, 

ansiktsuttryck och andra kroppsliga uttryck (Kvale & Brinkmann, 2014). Personen som 

intervjuar observerar och försöker förstå vad informanten menar och kan dessutom 

återberätta det underförstådda budskapet hos informanten och skicka tillbaka det för att få en 
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tolkning, en modell som Kvale och Brinkmann rekommenderar. Författarna förklarar att 

intervjun ofta skrivs ut och den utskrivna texten blir underlaget till analysen. 

Meningskoncentrering innebär att man kortar ner långa uttalanden från informanterna (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Tillförlitligheten i den kvalitativa undersökningen motsvaras av både 

precision i intervjun och i tolkningen menar författarna. 

Under intervjun med Cajsa så upprepade hon som intervjuade Cajsas kroppsspråk muntligt, 

vilket var en handrörelse för munnen under tiden Cajsa nämnde “zip it”. I transkriberingen 

kunde därmed handrörelsen noteras och skrivas ner. Under intervjun med Erik och Cajsa 

repeterade som förde intervjun “Om jag förstår dig rätt så menar du…” eller “är det 

innehållet i undervisningen du pratar om nu?”. Hon som intervjuade återberättade därmed 

det underförstådda budskapet. 

För att inte missa något som informanterna sagt har vi spelat in och transkriberat innehållet 

inför analysen. I analysen av de intervjuade lärarnas svar har vi sedan använt oss av 

meningskoncentrering, för att i viss mån minska den omfattande texten, dock utan att tappa 

innebörden i lärarnas svar, se nedan i tabell 5. Först läste vi båda igenom transkriberingarna 

för att förstå helheten och sedan koncentrerade vi citaten för att få fram det som var mest 

relevant för vår frågeställning. Utefter vår intervjuguide fetmarkerade vi varje informants 

svar som svarade på de relevanta intervjufrågorna.  

I nästa steg inleddes arbetet med att vi först återgick till och åter granskade transkriberingarna 

för att säkerställa att vi inte missat viktig information. Därefter granskades återigen 

sammanställningen av samtliga svaren från informanterna. Nedan följer exempel på hur vi 

analyserat informanternas citat under filtreringen. Färgkoderna i ljusblå respektive mörkblå 

sorterar informantens olika svar på frågan om metoder som fungerar respektive inte fungerar, 

se tabell nedan: 
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Tabell 5. Exempel på koncentrering 

Informant: Anna 

Annas citat utifrån frågorna: Vilka metoder fungerar och fungerar inte för dig för att främja 

arbetsron? 

 
Det är struktur på lektionerna och naturligtvis är det relation till eleverna, men det är 

liksom så självklart. Men den räcker inte alltid. Alltså nog tycker jag att jag har bra relation till 

mina elever. Jag ägnar mycket tid till dem och jag verkligen försöker men det räcker ändå inte till 

ibland för dom är ju bara barn. Dom är ju bara människor och dom är liksom, och sedan så är det 

några stycken och dom drar igång varandra också. Så.. aa.. det tycker jag. 

Men det fungerar inte att hamna i sånt hära, vi brukar prata om att kliva ner i sandlådan. Alltså 

det är väl på något sätt när man tappar kontrollen tänker jag, alltså att man på något sätt 

upplever att man, att dom.. Alltså det kanske är flera stycken som börjar ta över och då hamnar 

du i ett sånt där läge som gör att du som ligger steget efter. Du jagar hela tiden, då får liksom 

bara ägna din tid åt att disciplinera. Då är det bättre att man på något sätt ligger före för då 

vet man att, den här kommer behöva hjälp att sätta igång. Jag går dit direkt. Så blir det ordning 

där. Och den här behöver det där och den där behöver det där. Så att man på något sätt ligger 

steget före och inte steget efter. 

 

Och hur gör du då? 

Jag tror att, nog kan jag säga, Guuuud vilken dålig Lektion! Gud vad uselt det här gick. Så att 

man bara för sig själv, dels för att erkänna och för att så hära inte göra det till en stor grej. Sånt 

händer ju. Hur länge man än har jobbat så kommer det ju att hända. Och det jag tycker är viktigt 

då är att man får, då får man. Alltså då måste jag tänka om. Jag måste försöka, ja men 

imorgon, då gör jag på ett annat sätt. Jag tänker så här istället. Jag provar det här. För då känns 

det bättre än om du hamnar i en ond cirkel och sedan så kliver du hela tiden in och du måste som 

ta tillbaka kommandot. Du måste prova, du måste ändra på något. Ofta så funkar det. Det kan 

vara placering i klassrummet, det kan vara.. metod, det kan vara många saker du kan ändra 

på, så känns det att jag har åtminstone försökt att göra någonting åt det här. Jag går inte in och 

bryter benet igen, och igen, och igen. Utan jag ändrar lite grann. För annars så tror jag att man 

blir tokig och barn är ju så olika. Grupper är olika. Det kanske aldrig kan funka med exakt samma 

sätt. 

Vår koncentrering av Annas citat ovan: 

 
Fungerar: Struktur på lektionerna och en relation till eleverna. Att ligga steget före. Ändra på det 

som inte fungerar och göra på ett annat sätt t.ex. metod eller platser i klassrummet. 

 

Fungerar inte: När man tappar kontrollen och ligger steget efter. När du måste jaga och ägna sin 

tid till att disciplinera. 
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4.4.2.2 Analysens struktur 

I det här analyssteget utgick vi från forskningsfråga två och det övergripande syftet i 

uppsatsen. Analysen sorterades utefter kategorierna; arbetsro och struktur. Analysen 

strukturerades även in i de tre kategorierna; överensstämmer, överensstämmer ej och 

oklarheter. I rapportens resultatdel valde vi att slå samman indelningarna överensstämmer ej 

samt oklarheter eftersom vi efter analysen insåg att dessa två innehöll både kategorierna 

arbetsro samt struktur. Eftersom vissa frågor bestod av följdfrågor ville vi inte separera dessa 

delar. Analysen kunde därefter slutligen struktureras enligt följande: 

Tabell 6. Exempel på analysens struktur 

Överensstämmer Överensstämmer ej/ Oklarheter 

Arbetsro Arbetsro 

Struktur Struktur 

4.5 Reliabilitet och validitet  

Kunskapen vi fick fram genom våra intervjuer skulle rent hypotetiskt en annan intervjuare 

kunna skapa en annan interaktion och därmed en kunskap som skiljer sig från vår, något som 

Kvale och Brinkmann gjort oss observanta på. Författarna menar att kunskapen från en 

forskningsintervju konstrueras av samspelet mellan intervjuaren och informanten. Intervjuer 

utgår från ett perspektiv eftersom olika personer kan uppfatta olika förståelser, vilket 

resulterar till att ingenting är givet. Om någon annan skulle intervjua lärare finns det därmed 

risk att hen skulle komma fram till andra resultat än vad vi gjort i denna studie. Eftersom 

intervjuer framställs genom personliga intryck blir validiteten beroende av forskarens 

förmåga att kontrollera, ifrågasätta och tolka resultat (Kvale & Brinkmann, 2014). För att öka 

validiteten i studien så att innehållet i intervjuer handlar om det forskaren avsett, kan 

intervjuaren nämna tidigare händelser för informanten (Brinkmann 2009). I denna studie 

använde vi händelser från observationerna för att på så sätt ringa in syftet under intervjuerna. 

Varje klass observerades två gånger för att få mätningen mer reliabel, eftersom mätningen 

upprepade sig på samma sätt men under två olika tillfällen. Under observationerna var vi två 

observatörer och antecknade iakttagelser var för sig. Därefter analyserade vi resultaten var för 

sig och slutligen jämförde vi analyserna. På så sätt ökades reliabilitet då vi var två personer 
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som observerade och analyserade empirin. Vi menar också att detta till en viss del gav ett mer 

valitt resultat, då vi vid en jämförde av analysresultaten kunde se att vi mätte samma sak och 

därmed det vi avsåg mäta enligt observationsprotokollet och frågeställning ett.  
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5 Resultat 

Analyserna presenteras med utgångspunkt från uppsatsens syfte och frågeställning. Vi 

kommer därför inledningsvis att redovisa det resultat som förvånade oss följt av de likheter 

och skillnader som framkom mellan lärarna. Resultatet från observationerna, d.v.s. 

forskningsfråga ett redovisas först följt av resultaten av intervjuerna, alltså forskningsfråga 

två. Informanterna har fått de fingerade namnen: Anna, Bella, Clara, David, Erik och Frida. 

5.1 Observationer 

Här presenteras resultaten från observationerna. Inledningsvis presenteras två tabeller som 

ger en överblick av de poäng som vi har gett lärarna under observationerna. Därefter 

presenteras resultat som använts för att svara på forskningsfråga ett, förhållningssätt som vi 

har observerat att lärarna använder.  

5.1.1 Överblick av observationerna  

Resultaten för varje indikator, med Skolinspektionens observationsprotokoll som 

utgångspunkt, redovisas nedan i tabell 7. I tabell 8 framgår det att medelvärdet av de två 

observationerna skiljde sig mest mellan de olika lärarnas agerande under indikator 5. Det 

betyder att lärarnas grad av att ge tillsägelser till elever som störde arbetsron skiljde sig 

mellan varandra.  

Observation ett har förkortningen “Obs 1” 

Observation två har förkortningen “Obs 2”, se tabeller nedan: 
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Tabell 7. Översikt av värdet vi satt på respektive lärare under de två observationsbesöken samt det 

sammanlagda medelvärdet. 

Indikator Anna 

(värde) 

Bella 

(värde) 

Cajsa 

(värde) 

David 

(värde) 

Erik 

(värde) 

Frida 

(värde) 

 obs. 

1 

obs. 

2 

obs.

1 

obs. 

2 

obs. 

1 

obs. 

2 

obs. 

1 

obs. 

2 

obs. 

1 

obs. 

2 

obs. 

1 

- 

4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 - 

5 4 4 1 2 4 3 4 3 1 3 4 - 

9 3 4 4 4 2 2 2 3 2 2 2 - 

10 4 4 3 4 2 2 3 4 2 3 3 - 

11 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 - 

12 2 3 2 3 3 3 3 4 1 2 3 - 

13 1 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 - 

Medelvärde 3,2 2,9 2,7 3 2 2,4 

 

Som framgår av tabell 7 framkom ingen större skillnad mellan lärarnas sammanlagda 

medelvärde. I tabell 8 jämförs däremot lärarnas medelvärde för varje indikator och där 

framkom en större spridning när indikatorerna jämförs, se nedan:  
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Tabell 8. Visar medelvärdet för respektive indikator utifrån de två observationerna 

Indikator Anna Bella Cajsa David Erik Frida 

4 3 4 4 4 2,5 2 

5 4 1,5 3,5 3,5 2 4 

9 3,5 4 2 2,5 2 2 

10 4 3,5 2 3,5 2,5 3 

11 3 3 3 3 2,5 2 

12 2,5 2,5 3 3,5 1,5 3 

13 2,5 1,5 1,5 1 1 1 

Som framgår i tabell 8 har indikator 5 störst variationer mellan de olika lärarnas medelvärde. 

Den poäng vi gav vid observationerna skilde sig beroende på i vilken grad tillsägelser 

förekom under lektionen. Under rubriken “resultat 5.1.2” redovisar vi skillnaderna i lärarnas 

agerande och under rubriken “resultat 5.1.3” redovisar vi observationer som också låg till 

grund vid intervjufrågorna (se resultatet 5.1.3). 

5.1.2 Förhållningssätt lärare använder för att främja arbetsro 

Som framhållits var spridningen alltså störst mellan lärarna på indikator 5, “upprätthåller 

studiero”. Skolinspektionen ger två exempel: 

1. “.. ser till att eleverna kan utföra sina arbetsuppgifter utan att störas av kamrater”  

2. “.. ingriper vid nedsättande uttryck mellan elever, negativa kommentarer, suckar, 

blickar etc.” (Skolinspektionen, s.4, 2015) 

Med exempel två som utgångspunkt fann vi i vårt material endast två exempel och p.g.a. den 

lilla mängden data har vi valt att endast redovisa observationer från exempel ett. Påpekas bör 

dock att båda exemplen givetvis påverkade när vi bestämde värdet (tabell 7). 

I vår empiri uppmärksammade vi fyra olika scenarier av tillsägelser och dessa var: 

● Tillrättavisande: En befallning från läraren till eleven. 

●  Fokus: En uppmuntran från läraren till eleven. 
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● Kroppsspråk: Kommunikation som inte är verbal, t.ex. gester. 

● Elevrelation: Kommunikation som visar empati, humor eller gemenskap. 

Samtliga sex lärare använde kroppsspråk och hade också en framträdande elevrelation och 

nedan redovisas endast de tillfällen som förekom i samband med tillsägelser. 

Samtliga sex lärare använde sig av tillrättavisande, exempelvis:  

- “Nu håller du fokus. Vrid dig framåt” 

- “Sätt dig ner, jag kommer, sätt upp den där muggen som visar att du behöver hjälp.” 

Samtliga sex lärare använde sig av att försöka skapa en fokusering hos eleverna, exempelvis:  

- “Det hände en intressant grej igår...” inleder läraren och sätter sig bredvid en elev som 

tappat fokus. 

- “Får du någon hjälp?” Frågade läraren en elev som hade en klasskompis stående 

bredvid sig. 

Anna, Cajsa, Erik, och Frida använde sig också tydligt av kroppsspråk, exempelvis: 

- När en elev pratade valde Anna att säga elevens namn högt och sedan hålla för sina 

egna öron. 

- Erik valde att göra en handrörelse från huvudet ner mot golvet som poängterade att 

eleverna skulle sänka volymen.  

Cajsa och David använde sig av elevrelation, exempelvis: 

- En elev vill arbeta utanför klassrummet och säger någonting till Cajsa som svarar “Ta 

och slappna av, nu börjar du bli lite kaxig”. Eleven motsäger det Cajsa sagt och 

läraren fortsätter: “Jag tycker det, jag vet ju hur fin du är”.  

- En elev suckade och beklagade sig. David gick fram till eleven, låtsades spotta i sina 

händer, putsade händer mot varandra och sa “nu är jag redo för att hjälpa dig.”  

5.1.3 Observationsunderlag till intervjuer 

Som vi nämnde under “resultat 5.1.2” fanns fyra exempel på tillsägelser som lärarna 

använde; tillrättavisande, fokus, kommunikation och elevrelation. Under observationen fanns 

det även tillfällen när inga åtgärder gjordes från lärarens sida för att främja arbetsro, vilket 

skapat underlag till intervjufrågor för oss. Då denna studie undersöker vad läraren gör för att 

främja arbetsro blev det givetvis av intresse att ta reda på om en utebliven tillsägelse var ett 
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medvetet val från lärarnas sida. Här redovisas observerade exempel när det inte gjordes några 

åtgärder från lärarnas sida för att främja arbetsron: 

Anna och David tillrättavisade direkt när arbetsron stördes, exempelvis. 

- Anna valde att åtgärda direkt någon störde arbetsron, exempelvis ”shhh” och ”Det är 

förbjudet att gå runt och prata”.  

- David åtgärdade när arbetsron stördes, exempelvis ”nä sluta, du får lägga av med det 

där”. 

Två lärare tillrättavisade ibland men i olika grad och vid olika tillfällen, exempelvis: 

- Under Bellas genomgång förekom ingen störning från eleverna. Under eget arbete 

gick vissa elever omkring och pratade om annat än matematik. Ingen åtgärd skedde då 

från Bella. 

- Under Cajsas genomgång pratade eleverna rakt ut om matematik, ingen åtgärd 

gjordes. Efter genomgången fortsatte eleverna prata med varandra. Både om 

matematik men även om annat. Ibland förekom tillsägelser och ibland inte.  

5.2 Intervjuer 

Här presenteras resultaten från intervjuerna. Inledningsvis presenteras det resultat som inte 

överensstämde mellan lärarnas beskrivningar. Därefter presenteras lärarnas svar på varför de 

tillrättavisar eller fokuserar på en elev. Slutligen presenteras det som överensstämde mellan 

lärarnas uttalanden. 

5.2.1 Överensstämmer inte  

Vi uppmärksammade några skillnader mellan lärarnas uppfattningar om vilka förhållningsätt 

och arbetssätt som främjar arbetsro.  

5.2.1.1 Lärarnas förhållningssätt utifrån observationsunderlaget 

Under observationen uppmärksammade vi tre olika scenarier på lärarnas agerande för att 

främja arbetsro: 

A. Lärare som inte släppte fokus från eleven de hjälpte, även om andra elever behövde 

hjälp eller uppträdde störande. 

B. Lärare som släppte fokus från eleven de hjälpte individuellt för tillfället för att både 

hjälpa och tillrättavisa elever som uppträdde störande. 
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C. Lärare som inte släppte fokus i samma situation. Dock släppte läraren fokus från 

eleven för att tillrättavisa elever som uppträdde störande. 

Resultatet av respektive scenario visas nedan i tabell 9A-C. Cajsa och Erik försökte att inte 

släppa eleven oavsett om det gäller att hjälpa någon annan eller att främja arbetsron. Anna 

och Bella däremot prioriterade just arbetsron. De släppte fokus från den eleven de hjälpte för 

att både främja arbetsron och snabbt hjälpa andra elever. David och Frida prioriterade 

elevernas fokus. David släpper aldrig eleven för att hjälpa andra utan endast för att främja 

arbetsron.  

Den första frågan nedan handlar om det vi iakttagit under våra observationer. På grund av 

olikheterna som framkom i observationen redovisas fråga två, vilket är en intervjufråga med 

syfte att undersöka i vilka situationer läraren väljer att släppa eleven som de hjälper för att 

istället tillrättavisa. Fråga tre är en följdfråga för att undersöka varför läraren gör på det sättet. 

Frågor som besvaras i tabell 9:  

1. Observation 

2. Intervjufråga: Vid vilka situationer väljer du att släppa eleven du hjälper och istället 

tillrättavisa? 

3. Intervjufråga: Varför gör du så? 
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Tabell 9A. Det vi observerat följt av lärarnas svar på när de främjar arbetsron och varför. 

 Fokus på eleven/ Släpper inte eleven 

Cajsa 1. Uppmärksammade att hon aldrig släppte eleven hon hjälpte för att svara på 

frågor från andra elever. När det förekom ljud valde hon att ibland tillrättavisa 

eller påminna eleven som störde. 

2. När både jag och eleverna tappar fokus. 

3. Det är viktigt att ha fokus och jag försöker att ignorera det som händer runtom, så 

att eleven jag hjälper just då ska förstå först innan jag fokuserar på nästa. 

Erik 1. Under eget arbete när det förekom ljud uppmärksammade vi att han fortsatte 

fokusera på eleven han hjälpte. 

2. Det beror vem det är som pratar och i vilken grad det sker. 

3. För att visa eleven att jag har fokus på dig och att jag bryr mig om dig. Då tar 

jag anledningen till störningsmomentet senare. Jag kan låta det gå ganska långt i 

vissa situationer och senare prata om hur eleverna upplevt att det varit. Att 

eleverna själva blir medvetna om det. Även att eleverna som inte stör får känna 

upprättelse. De som sitter tysta får mer utrymme när det är lugn och ro. 

 

Tabell 9B. Det vi observerat följt av lärarnas svar på när de främjar arbetsron och varför. 

 Fokus på arbetsron/ Släpper eleven 

Anna 1. Uppmärksammade att när det förekom ljud valde hon ibland att fokusera på 

eleven hon hjälpte och ibland tillrättavisa. 

2. Jag prioriterar att tillrättavisa. Jag kan hjälpa en elev och sedan bara vända 

mig om, och ge en snabb hjälp. 

3. För att kunna bedriva min undervisning. Eleverna tycker att arbetsron är mitt 

ansvar. 

Bella 1. Vi uppmärksammade att Bella släppte eleven hon hjälpte för att hjälpa andra 

samtidigt. 

2. När det stör arbetsron genom att t ex lägga handen på axeln på den som stör.  

Jag kan släppa en elev och hjälpa en annan om det är en snabb hjälp. 

3. Jag vill att eleverna ska utnyttja tiden, det ska inte vara en dödstund. Jag kan 

säga till eleverna att de kan hjälpa varandra. 
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Tabell 9C. Det vi observerat följt av lärarnas svar på när de främjar arbetsron och varför. 

 Fokus på eleven men tillrättavisar 

David 1. Uppmärksammade att han aldrig släppte eleven han hjälpte för att svara på 

frågor från andra elever. När det förekom ljud valde han däremot att 

tillrättavisa eller påminna eleven som störde. 

2. När jag själv blir störd, då kan inte jag göra mitt jobb.  

3. Jag repeterar för dem att de måste vänta på sin tur. Och börjar de picka och 

dra i mig blir jag arg och påminner dem om att vänta.   

Frida 1. Noterade inget av detta på observationerna eftersom det var knäpptyst i 

klassrummet och eleverna satt kvar på sina platser och väntade på sin tur när 

de behövde hjälp. 

2. Jag försöker ignorera den som tränger sig på. Jag säger till eleven att vänta. 

Tillrättavisar när det inte är fokus. 

3. Blir det mycket högljutt skulle jag hojta till och säga ”nu får ni vara tysta så 

att jag kan hjälpa de som behöver hjälp. Funkar det inte skulle jag avbryta 

lektionen. Eleverna ska ha fokus och prata om ämnet. 

 

5.2.1.2  Lärarnas svar om när och hur de främjar arbetsro 

För att ta reda på vad lärare gör för att främja arbetsron ville vi också undersöka under vilka 

tillfällen de ansåg att det var viktigt att främja just detta. De två första frågorna handlar om 

när och varför arbetsron är viktig för lärarna att främja. Den tredje frågan leder i sin tur in på 

arbetssätt, vad de gör för att gynna arbetsron vid de tillfällen de nämner som viktiga. 

Lärarnas svar på frågorna nedan redovisas i tabell 10:  

1. I vilka tillfällen under en matematiklektion upplever du att det är viktigt att främja 

arbetsron? 

2. Varför är det viktigt just då? 

3. Vad gör du för att främja arbetsron under dessa tillfällen?  

Anna och Bella ansåg att arbetsron alltid var viktig att främja. Erik och Frida menade att det 

under eget arbete var viktigt att främja arbetsron. Erik ansåg att det under eget arbete lätt blir 

pratigt medan Frida menade att eget arbete är ett meningsfullt lärotillfälle eftersom det 
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handlar om repetition och därför eftersträvar arbetsro. Cajsa ansåg att det under genomgång 

var viktigt för att eleverna ska uppfatta informationen om vad lektionen ska handla om och få 

svaret på frågan varför lektionen handlar om det. David angav i sin tur problemlösning som 

ett viktigt tillfälle vilket diskuteras mer ingående under rubrik diskussion. För att främja 

arbetsron nämnde lärarna olika metoder och strukturer; Anna planerar lektionen, Bella 

använder kroppsspråk, Cajsa fångar upp elevernas förståelse, Erik samlar gruppen föra att 

motivera och Frida cirkulerar i klassrummet. I intervjun ringade informanterna speciellt in 

fyra tillfällen där de ansåg att det var viktigt att stödja arbetsro och det var: 

A. Alltid viktigt 

B. Eget arbete 

C. Genomgång 

D. Problemlösning 

Tabell 10A. Lärarnas svar på (1) när det är viktigt att främja arbetsro, (2) varför och (3) vad de gör 

för att främja den. 

 Alltid viktigt 

Anna 1. Det är viktigt hela tiden. 

2. För att tiden ska användas på rätt sätt. 

3. När jag vet hur och vad jag ska göra så främjar jag arbetsron. Jag planerar 

och förbereder lektionen. 

 Bella 1. Arbetsro vill man alltid ha. 

2. Jag vill alltid ha en arbetsro men ljudnivån kan skilja sig lite beroende på 

vilken matematiklektion man har. 

3. Ställer sig vid tavlan. Använder kroppsspråk  

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Tabell 10B. Lärarnas svar på (1) när det är viktigt att främja arbetsro, (2) varför och (3) vad de gör 

för att främja den. 

 Eget arbete 

Erik 1. Direkt efter en genomgång när man sätter igång ett arbetspass så är det 

viktigt men det är ännu viktigare efter kanske 10 minuter till när det börjar 

bli lite svårt och kämpigt för eleverna. 

2. Att nu börjar de bli lite less och tänka att det här orkar jag inte utan man 

tittar på någon kompis och sen är pratet igång. Och det är väl då man måste 

vara på sin vakt som lärare också. 

3. Motivera eleverna att nu fortsätter vi en stund till. Ibland avbryter jag och 

samla gruppen. 

Frida 1. När eleverna ska sitta och jobba själva. 

2. Ja men annars så får de ju inget gjort.  Jag tror att man måste ha jobbat med 

en mängd uppgifter för att man ska kunna det. 

3. Jag går runt bland eleverna. Eleverna räcker upp handen när de behöver 

hjälp. 

 

Tabell 10C. Lärarnas svar på (1) när det är viktigt att främja arbetsro, (2) varför och (3) vad de gör 

för att främja den. 

 Genomgång 

Cajsa 1. Framförallt under en genomgång. 

2. För att eleverna ska ha fokus och jag har med mig alla. Så att eleverna har fått 

information, alltså att alla har förstått vad, hur, varför och vad man ska göra. 

3. Om någon pratar då brukar jag fråga eleven; Förstår du vad jag pratar om, 

hänger du med eller är det någonstans där jag tappade dig? Jag har infört 

muggarna med färger så att eleverna använder den gula om jag börjar tappa 

dem och den röda om de är helt borttappade. Så då får jag stanna upp och 

förklara ännu bättre så att jag har med alla. 
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Tabell 10D. Lärarnas svar på (1) när det är viktigt att främja arbetsro, (2) varför och (3) vad de gör 

för att främja den. 

 Problemlösning 

David 1. Det är oftast när vi har tema, problemlösning. 

2. Det är ju lite friare. Så då måste man släppa på det. När kreativiteten hos 

eleverna finns då får det nästan låta hur mycket som helst. 

3. Det är ju hårfint, barn är ju barn. Men när det går över till lek.  

 

5.2.2 Överensstämmer 

Lärarnas syn på arbetssätt som främjar arbetsro överensstämmer ganska väl mellan de sex 

lärarna. 

5.2.2.1 Lärarnas definition på arbetsro 

Samtliga lärare ansåg att arbetsro handlar om aspekter som kan kategoriseras som fokus eller 

koncentration. En av lärarna utgår från sina egna upplevelser av hur viktigt det är att kunna 

koncentrera sig medan de övriga utgår från elevens koncentration. Två lärare nämnde tystnad 

i klassrummet som en viktig aspekt. 

 

Tabell 11. Exempel på svar som lärarna i studien gav på frågan “Vad innebär arbetsro för dig?” 

Anna Att de gör det som förväntas. 

Bella Det ska vara ganska tyst tycker jag. Om det är jag som pratar då vill jag att det 

är jag som ska prata och dom ska titta och lyssna. 

Clara När eleverna är fullständigt fokuserade en och en och har gjort sig en bubbla 

och koncentrerar sig på arbetsuppgiften. 

David Att varje elev får chans att räkna matematik. 

Erik Jag själv ska kunna koncentrera mig på uppgifter som eleverna har. Jag måste få 

tystnad för att jag ska kunna förklara. 

Frida Att man ser att alla liksom lyssnar och är med. 
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5.2.2.2 Lärarnas syn på arbetssätt som främjar arbetsro 

De svar vi fick från lärarna när de ombads beskriva vilka metoder som fungerade för att 

skapa arbetsro varierade. Dock tog huvuddelen av lärarna upp olika former av 

kommunikation. Bella och Clara nämnde exempelvis kommunikation i form av kroppsspråk, 

gester och röst. Anna pratar med sina elever och skapar en relation med dem. 

Kommunikation var också en gemensam aspekt som de övriga lärarna nämnde, även om de 

inte tydligt nämnde begreppen kommunikation, kroppsspråk, röst etc. David pratar 

exempelvis med eleverna om roliga och elevnära saker medan Erik informerar eleverna om 

hans förväntningar av dem. Frida och andra sidan kommunicerar med eleverna genom att 

skriva upp information på tavlan. 

Fyra av lärarna; Anna, Bella, Frida och Erik nämnde även olika definitioner av strukturer. 

Två av dessa lärare lyfte också fram begreppet struktur som extra viktigt.  Planering, rutiner, 

förväntningar, tydlighet och regler var återkommande begrepp som användes av lärarna som 

fungerande arbetssätt i att stärka arbetsron. Två av lärarna, Clara och David nämnde 

överhuvudtaget inget som involverade strukturer under intervjuerna. 

De svar vi fick från lärarna när de ombads beskriva vilka arbetssätt som inte fungerade för att 

främja arbetsro varierade också, dock framkom tre aspekter (se exempel nedan i tabell 12): 

● Tappa kontrollen som lärare 

● Höja rösten 

● Utesluta genomgång 
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Tabell 12. Här ges exempel på svar som lärarna i studien gav på frågan “Vad fungerar samt det som 

inte fungerar för att främja arbetsro. 

Anna Fungerar: En tydlig struktur på lektionerna skapar arbetsro. Naturligtvis även 

relation till eleverna. Jag säger alltid att det går att prata med mig. Att ligga 

steget före. Ändra på det som inte fungerar och göra på ett annat sätt t.ex. metod 

eller platser i klassrummet. 

Fungerar inte: När man tappar kontrollen och ligger steget efter. När du måste 

jaga och ägna sin tid till att disciplinera. 

Bella Fungerar: Att vara tydlig och ha struktur. Att det jag har sagt, det gäller. Använda 

gester, kroppsspråk och vart jag står. 

Fungerar inte: Hyssja eller tjata ut min röst. Att bli arg och höja rösten. 

Cajsa Fungerar: Använda kroppsspråk, gester och rösten. Först bestämd och sedan kan 

jag ju bli lite vass, eller lite hård. 

Fungerar inte: Helst ska du inte höja rösten för ofta utan det är sista utvägen, för 

gör du det för ofta så slutar eleverna att lyssna. 

David Fungerar: Ofta en bra start, en rolig start och att försöka koppla ihop det med 

någonting som de känner igen. 

Fungerar inte: När man bara startar lektionen med att eleverna ska arbeta själva. 

Erik Fungerar: Tydlighet det är ju jätteviktigt. Att eleverna vet vad jag förväntar mig 

utav dem. 

Fungerar inte: Man lyckas ju inte med allt. 

Frida Fungerar: Jag tror att man måste ha mycket rutiner. Använda miniwhiteboards, 

skriva upp planeringen för dagen och elevernas arbetsuppgifter på tavlan. 

Fungerar inte: När eleverna får välja platser själva. 
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5.3 Sammanfattning av resultatet 

Som framgår av resultaten ovan framträder en ganska stor spridning av resultaten från såväl 

observationerna som lärarnas synpunkter som framkom under intervjuerna. Man kan dock 

tydligt se att frågan om arbetsro och ordning var en viktig aspekt för dessa lärare, något som i 

hög grad påverkar såväl lärarnas som elevernas arbetssituation. Man kan också tydligt se att 

lärarna använder kommunikation, goda elevrelationer, tydlighet, rutiner och återkommande 

mönster som verktyg för att uppnå en bra arbetsro.  

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till den forskning som redovisats i vår 

forskningsgenomgång. 
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6 Diskussion 

Vårt syfte med den här studien har varit att öka kunskapen om vilka metoder 

mellanstadielärare använder för att främja arbetsron under matematiklektioner och vi har då 

utgått från de båda forskningsfrågorna: 

● Vilka förhållningssätt använder lärare under matematiklektionerna för att främja 

arbetsro i klassrummet? 

● Vilka arbetssätt anser lärare främjar arbetsro i klassrummet under 

matematiklektionerna?  

Vi inleder kapitlet med en övergripande diskussion där syftet besvaras med utgångspunkt från 

forskningsfrågorna ovan och sätter studiens resultat i relation till den tidigare forskningen vi 

presenterat i studiens inledning. Därefter följer en metoddiskussion samt förslag på fortsatt 

forskning. 

6.1 Resultatanalys och diskussion 

Förhållningssätt som lärare använder 

Här presenteras det resultat som stämde bra överens mellan lärarna och presenterad teori. 

Likheterna i resultatet var de som gav högt värde under observationerna som därmed visar på 

att lärarna främjade arbetsro. Därefter diskuteras de observerade resultaten som skiljer sig 

mellan lärarna vilket också stöds av presenterad teori. 

Indikator 9 handlade om att förbereda eleverna med bl.a. mål, instruktioner, tydlighet och 

intresse. Steinberg och Sourander (2013) menar att både elever och lärare blir trygga med 

rutiner, vilket alla lärare använde genom en inledande genomgång samt genomtänkt 

lektionsstart. Två stycken som utmärkte sig markant för just indikator nio var Anna och 

Bella.  Thornberg och Thelin (2011) säger att lärarna ska vara väl förberedda, med bl.a. 

tydlighet och regler då det ska effektivisera ledarskapet. Något som Anna gjorde när hon 

startade upp sina lektioner med välplanerade PowerPoints där lektionens planering fanns 

med, samt mål och syfte. Bella bröt ner målen innan lektionerna och förklarade noggrant 

varför lektionen var relevant för eleverna, vilket Steinberg (2004) menar är avgörande i den 

moderna pedagogiken där elever vill förstå syftet och varför man ska göra olika 

arbetsuppgifter. Steinberg pekar på att instruktionerna bör vara planerade samt att det är 

gynnsamt för eleverna när instruktionerna finns både skriftligt och muntligt, vilket både Anna 

och Bella visade för eleverna. Steinberg menar att läraren kan påverka gruppens arbetsro 
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genom vilka strukturer hen väljer. Redan 1975 menade Lortie (1975) precis som Steinberg 

(2004) att planering har en inverkan på klassrummet. Håkansson (2015) håller med dessa två 

författare och skriver själv att elevernas skolprestationer påverkas när lärarna inte är 

strukturerade. Både David och Cajsa knöt ihop lektionerna med elevernas intresse. De 

jämförde matematikuppgifter med elevernas fritidsintressen. Jennings och Greenberg (2009) 

hävdar att det är viktigt med sociala kompetenser då det skall gynna elevrelationer och 

effektiviserar klassrummet.   

Det visade sig genom våra klassrumsobservationer att någon form av “tillsägelse” var den 

vanligaste åtgärden. Vi kunde då observera fyra olika åtgärder: genom att tillrättavisa, genom 

att uppmuntra elev till att fokusera, genom kroppsspråk och gester samt genom 

kommunikation som syftade till en bra elevrelation (se resultat 5.1.2). Att lärarna agerade 

olika för att främja arbetsron när de hjälpte en elev menar vi berodde på att lärarna hade olika 

utgångspunkter för hur de såg på behovet av att främja arbetsron i grupperna. Vissa 

prioriterade detta i högt och avbröt då det enskilda arbetet med eleverna, andra prioriterade 

den enskilda hjälpen till eleverna och först efter detta avslutats tog de tag i arbetsron i 

gruppen. Det som vi därmed såg varierade i olika grad hos lärarna var deras prioritering av 

fokus hos eleven de hjälpte.  

Steinberg (2004) förklarar att lektionens mest problematiska del är under eget arbete efter en 

instruktion eftersom eleverna behöver få hjälp med information om vilka regler som gäller. 

Cajsa gjorde sig uppmärksam om eleverna förstått instruktionerna genom att använda sig av 

muggar med färgkoder där eleverna själva uttryckte sin förståelse genom respektive färg. I 

resultat 5.1.2 redovisar vi observationer där de eleverna som glömde bort reglerna 

tillrättavisades av läraren genom kommandon i form av att de skulle vara tysta eller sätta sig 

ner. Denna typ av tillrättavisande som vi såg i observationerna menar vi bygger på att 

eleverna känner till reglerna och lärarnas förväntningar på dem. Det visar även på lärar-elev 

relationen de har genom tydliga metoder och förhållningssätt för reglerna i klassrummet. 

Elevrelationen menade Lortie var viktig redan (1975) och Steinberg (2004) samt Veldman et 

al. (2013) håller fast vid att relationen mellan lärare och elev fortfarande är viktig. Även om 

relationen förändrats i och med att skolan gått från formell till informell menar vi att 

elevrelationen ur ett historiskt perspektiv varit viktigt då som nu. I observationer och under 

intervjuer uppmärksammade vi att alla lärare värnade om deras relation med eleven. David 

använde humor med sin elev när han skulle hjälpa hen. Steinberg (2004) menar att eleverna 
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lätt glömmer bort innehållet om läraren bara fokuserar på undervisningen istället för att lägga 

energi även på eleven. Cajsa behöll elevrelationen i sin kommunikation. Trots att Cajsa under 

en observation uppfattade en elevs attityd som kaxig var hon noga med att berätta sin 

uppfattning av elevens beteende samt poängtera hur fint beteende eleven egentligen har. På så 

vis hanterade Cajsa det oönskade beteendet och förstärkte det önskade beteendet enligt 

Thornberg och Thelin (2011). 

Frida använde sig av kroppsspråk, en gest där hon höll fingret för handen för att främja 

arbetsro vilket enligt Steinberg kan vara mer bekvämt för eleven än när läraren höjer rösten. 

Steinberg menar att barn härmar lärarens beteenden till skillnad mot det läraren säger, något 

som t.ex. Cajsa gjorde genom att besvara en elev genom att hålla en fingerrörelse för munnen 

och samtidigt mima med tydliga munrörelser. Genom detta anser vi att hon visade hon det 

önskade beteendet genom att själv använda det (Thornberg & Thelin, 2011). 

Konsten att låta eleven koncentrera/fokusera på arbetsuppgiften visade Erik genom att fråga 

en elev om hen fick någon hjälp samtidigt som denne elev hade en klasskompis stående 

bredvid sig. Erik ställde frågan på ett trevligt sätt samt bekräftade för eleven att han såg dem 

båda. Vi menar att Erik förstärkte det önskade beteendet, att eleverna ska hjälpa varandra. 

Steinberg menar att läraren spelar en stor roll för elevens koncentration och att eleven kan 

tappa fokus om läraren har ett hastigt tempo och går ifrån eleven som får hjälp. Det vi såg i 

observationerna var som tidigare nämnt några lärare som inte hade fokus på eleven de hjälpte 

hela tiden. Även om vi under observationerna såg några av dessa lärare som hjälpte andra 

elever under tiden menar Steinberg att läraren behöver rikta både blick och kroppsspråk mot 

eleven den hjälper för att leda in eleven i fokus. Vi menar att det observerade beteendet där 

läraren säger sig ska hjälpa en elev men däremot pratar med en annan elev visar på en mindre 

lyckad kommunikation.  

Samtliga lärare definierade arbetsro i klassrummet såsom fokus och koncentration, varav fem 

ansåg att denna koncentration bör ligga hos eleverna. Som vi tidigare nämnt menar Steinberg 

(2004) att eleven kan tappa fokus om läraren har ett hastigt tempo och går ifrån eleven som 

får hjälp. Två lärare nämnde dessutom tystnad som en viktig aspekt. Vanslyke-Briggs (2014) 

och Postholm (2013) menar att klassrum som tillåter den tysta miljön gynnar elevernas 

sinnen och intag av ny information. 
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Arbetssätt som lärare använder 

Vilka uppfattningar hade då lärarna om vilka arbetssätt som var mest effektiva för att främja 

arbetsron under matematiklektionerna? Det blev i studien tydligt att kommunikation i olika 

former är det viktigaste verktyget för lärarna för att upprätthålla en bra arbetsro. Samtliga 

informanter svarade nämligen att arbetsro i stor utsträckning handlar om olika varianter av 

kommunikation där även tydlighet och strukturer var två ingredienser. Resultaten 

sammanfaller därmed med den forskning som Steinberg och Sourander (2013) genomfört där 

de just pekar på att elever behöver strukturer, rutiner och mönster. Också Skolverket (2016) 

pekar på vikten av strukturerad undervisning och poängterar att det åligger lärarna genomföra 

detta, detta var dock inte något som lärarna i studien i så stor omfattning själva pekade på, 

utan enbart två stycken, Anna och Bella. En av lärarna i studien, Anna, pratade om att 

strukturer och elevrelationer främjade arbetsron i hennes klassrum. Att ha en god relation till 

sina elever är också något som såväl Veldman (et at., 2013) som och Lortie (1975) också 

uppmärksammat. Detta är även något som Steinberg tar upp och han menar att idag handlar 

lärarens auktoritet mer om relationer än vad den handlade om tidigare. Steinberg (2004) 

skriver vidare att om läraren har en god relation till eleverna så bryr sig de flesta elever om 

undervisningen och regler. Postholm (2013) menar att lärarna bland annat behöver ha 

kunskap om relationer och regler för att klassrumsmiljön ska ge motivation och vara 

kunskapsinhämtande. En av lärarna, Bella, illustrerar just detta på ett bra sätt. Hon pratade 

om tydlighet och struktur samt att hon är noga med att använda kroppsspråket och gester så 

att hon inte tjatar ut sin röst, och just dessa aspekter var också något som tydligt framkom 

under observationerna. Detta är även något som Clara menar på, hon använder sig också av 

kroppsspråket men genom att även variera rösten skapade hon ett lugn i gruppen. Hon 

menade att höja rösten var en sista utväg för henne, ett “verktyg” som hon enbart använde sig 

av när hon upplevde att eleverna helt slutat lyssna.  Även Steinberg (2004) lyfter fram 

betydelsen av att läraren bör utnyttja kroppsspråk då eleverna litar mer på kroppsspråket än 

vad läraren säger. Med kroppsspråk menar Steinberg, bland annat tonfall och gester och han 

menar att en lyckad kommunikation i klassrummet kräver samstämmighet mellan det 

kroppsspråk som läraren uppvisar och med det hen säger. Steinberg går t.o.m. så långt att han 

anser att just detta är helt centralt för en lärares trovärdighet och auktoritet. Detta är något 

som också läraren Bella använder i sin vardag då hon i intervjun framhöll att hennes elever är 

väl medvetna om att det hon säger, är det som gäller. 
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Lortie (1975) menar att lärarens förväntningar och planeringar har stor inverkan på 

klassrummet och elevernas insats. Att struktur och tydlighet främjar arbetsron höll också flera 

av studiens lärare med om. Anna var exempelvis noga med att planera lektionerna. Hon 

menar att när hon planerat och förberett en lektion så främjas arbetsron för att hon vet för 

egen del vad hon ska göra. Frida och Erik tycker också att just struktur och tydlighet främjar 

arbetsro och David menade att återkoppling, något som vi i stor omfattning menar kan 

relateras till struktur, är en viktig aspekt för att främja arbetsron. Just den aspekten är också 

något som Hattie (2012) ringat in som en viktig aspekt till framgång i skolarbetet. 

Steinberg (2004) hävdar att det är bra för eleverna att också få instruktionerna nedskrivna på 

tavlan och inte enbart muntligt för att på så sätt ytterligare hjälpa elever med struktur. Detta 

var något som åtminstone en av lärarna, Frida, använde sig av genom att vara noga med att 

skriva ner instruktioner för matematiklektionerna på tavlan. Steinberg föreslår vidare att 

läraren ska skapa en balans mellan plikt och valmöjligheter för eleven men just detta är något 

som Frida är lite kluven till då hon menade att detta inte alltid gynnar arbetsron. Hon gav som 

exemplen på detta att hon låter elever välja sin plats i klassrummet ibland och detta menar 

hon ökar visserligen elevens valfrihet men samtidigt kan just detta också skapa oro. 

6.2 Metoddiskussion 

Valet av metod, observationer, gav oss ett vidgat perspektiv på de olika förhållningssätt och 

arbetssätt som förekom i klassrummet. Då avsikten var att studera mänskliga beteenden och 

deras samspel i sin kontext ger observationer mer valid information än intervjufrågor (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Valet av metod, kvalitativa intervjuer, gav oss ett detaljerat och 

ingående perspektiv. Då avsikten med studien var att undersöka och beskriva lärarnas 

erfarenheter om förhållningssätt och arbetssätt som främjar arbetsro, anser vi att kvalitativa 

metoder var en framgångsrik metod för arbetet. Kvalitativa intervjuer försöker förstå 

informantens egna perspektiv (Kvale och Brinkmann, 2014). Författarna menar att antalet 

informanter beror på syftet med studien där få informanter leder till att resultatet inte är 

generaliserbart. Tiden begränsade denna studie till omfattningen av elva observationer och 

sex lärarintervjuer. Bokade tider för observationer samt intervjuer med samma lärare som 

dessutom berörde matematiklektioner var till viss del svårt att ordna inom den begränsade 

tidsramen. Dessutom innebar både analysen av observationerna samt den ordagranna 

transkriberingen av intervjuerna att bearbetningen blev omfattande. Inspelningen av 

intervjuerna ledde till att vi kunde lyssna på informanternas uttalanden flera gånger. Genom 
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inspelning fick vi som intervjuade möjlighet att koncentrera oss på det informanterna sa 

under själva intervjun (Kvale och Brinkmann, 2014). Om en av observationerna hade skett 

efter intervjun skulle det däremot ha gett oss möjligheten att observera specifika situationer 

och därmed en mer detaljerad data vilket hade sparat tid inför analysarbetet. Genom att 

använda både observationer och intervjuer som empiriinsamlingsmetoder har vi i denna 

studie nått ett resultat som är mer reliabelt än om vi endast använt en av metoderna.  

Bjørndal (2005) menar att det är omöjligt att se allt under en observation och att det därför är 

viktigt att bestämma vad som ska observeras innan själva observationen. Elevrelationer var 

en del av forskningen som vår analys utgick ifrån. Dock så skriver Wragg (1999) att bl.a. 

relationer är något som är ofrånkomligt att se när man observerar ett klassrum, vilket vi i 

efterhand inser påverkade tillförlitligheten i studiens resultat. Det finns risk att vår 

kategorisering i analysen av både observationer och intervjuer är subjektiv. Vi har dock 

försökt att undvika den subjektiva bedömningen genom att båda två granska alla 

kategoriseringar samt diskuterat svåra bedömningar i analysen. I analysarbetet jämförde vi 

resultat med tidigare forskning och fann samband till studiens resultat. För att öka 

tillförlitligheten hade det varit bra om informanterna fått möjlighet att kommentera deras 

egna utlåtanden efter vår analys, för att undvika att vi missuppfattat deras uttalanden. 

Ytterligare en brist är observationernas omfattning vilket innehöll en stor mängd data. Våra 

erfarenheter från denna studie och som därmed kan förbättras är att smalna av det 

observerade området innan observationerna. Genom att observera ett mindre område, 

exempelvis endast indikator 5, hade vi på så sätt kunnat utforma mer konkreta intervjufrågor 

för att minska subjektiviteten. Vi hade också i förväg kunnat kategorisera uppföljande frågor 

vilket i sin tur bättre hade säkerhetsställt analysens kommande val av kategorisering. 

6.3 Slutsats 

För att återknyta till den inledande frågeställningen, om vilka förhållningssätt lärarna använde 

för att främja arbetsron, visar det sig att alla lärare använde sig av goda elevrelationer vilket i 

sin tur främjar arbetsro (Lai et al., 2015, Postholm, 2013, Veldman et al., 2013, Jennings & 

Greenberg, 2009) och Steinberg, 2004). I intervjuerna framkom att lärarna hade en 

överensstämmande definition av arbetsro, nämligen att eleverna är fokuserade/koncentrerade 

på ämnet. Vi menar att om vi tar hänsyn till resultatet av lärarnas definition, borde arbetsron i 

klassrummet främjas, med begränsningen när eleverna arbetar självständigt, om lärarna 
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fortsätter att hjälpa eleven de påbörjat hjälpa istället för att ge uppmärksamhet mot det som 

händer runtom.  

För att besvara frågeställning två, vilka arbetssätt som lärarna ansåg främjar arbetsro i 

klassrummet, menade lärarna att det krävdes tydlighet i klassrummet. De menade att det till 

största del handlar om att använda kommunikation för att motivera eller förbereda eleverna 

på vad som ska hända under lektionen och göra dem medvetna om reglerna som råder i 

klassrummet, vilket även stärks av Håkansson (2015), Thornberg & Thelin (2011), Steinberg 

(2004), Lortie (1975). Rutiner och återkommande mönster inför varje lektion var också en del 

av det lärarna ansåg förberedde eleverna på vad som skulle hända under lektionen. 

6.4 Fortsatt forskning 

Efter vår studie väcktes många frågor hos oss angående eleverna. Nästa steg för vidare 

forskning skulle vara att observera och intervjua elever för att få ett elevperspektiv. Lärarnas 

svar har väckt funderingar hos oss om eleverna har samma syn som lärarna angående 

arbetsro. Vad är arbetsro för eleverna och vad tycker dem är viktigast? Eftersom att 

elevrelationen var en sådan självklarhet för lärarna hade det varit intressant att forskat om hur 

eleverna värnar om lärarrelationer. Samt hur eleverna medvetet eller omedvetet arbetar för att 

uppnå och behålla goda relationer till sina lärare. Tydlighet och struktur var samtliga lärare 

överens som viktiga aspekter för att främja arbetsron. Även här hade det varit intressant att se 

vad elever anser om tydlighet och struktur. Samt deras definition av det. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Kriterier av observationernas värde 

Från Skolinspektionen: 

1= i mycket låg grad eller inte alls  

2= i ganska låg grad  

3= i ganska hög grad  

4= i mycket hög grad 

X= går inte att värdera eller är inte relevant i sammanhanget. Kommentera i så fall varför. 

 

Våra tolkningar 

1= Inget kriterium uppfylls till fullo. 

2= Minst ett kriterium uppfylls. Eller två kriterier som uppfylls till viss del. 

3= Mer än hälften av kriterier ska vara uppfyllda. 

4= Alla kriterier uppfylls. 

Om ett kriterium inte uppfylls till fullo har ett annat kriterium  förekommit kontinuerligt (för 

att väga upp). 

 

Det som vägs in (lika stora delar) är: 

● Kontinuitet: hur ofta ett “beteende”/exempel återkommer och  

● Antal kriterier (därmed de olika exemplen för varje indikator). 

 

  

Diskussion: 

Vid diskussioner som skiljer sig mellan två observatörer har vi aldrig satt ett halvt poäng, 

t.ex. 2,5p utan fortsatt diskussionerna i hur ofta varje exempel förekom för att motivera poäng 

2 eller 3. 
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Bilaga 2 - Gemensamma intervjufrågor 

Arbetsro 

● Vad är arbetsro FÖR DIG under en matematiklektion? 

● På vilket sätt skapar du arbetsro för att få matematikundervisningen som du önskar? 

○ Hur lång tid tar det innan du når eleverna dit du vill? 

● Hur skiljer sig din bild av arbetsron från eleverna? 

● Varför är det viktigt för dig med arbetsro under matematiklektionerna? 

● I vilka tillfällen upplever du att det är mindre viktigt med arbetsro inom matematiken? 

○ Varför är det mindre viktigt då? 

○ Gör du något för att upprätthålla arbetsron under dessa tillfällen? 

○ Vad gör du om arbetsron inte upprätthålls? 

● I vilka tillfällen under en matematiklektion upplever du att det är viktigt att främja 

arbetsron? 

○ Varför är det viktigt just då? 

○ Vad gör du för att främja arbetsron under dessa tillfällen? 

○ Vad gör du om arbetsron inte upprätthålls? 

Metoder 

● Vilka metoder använder du som eleverna känner till angående arbetsro på 

matematiklektionerna. 

○ Vilka konsekvenser får elever som stör arbetsron/läraren? 

○ Vilka konsekvenser känner eleverna till? 

● Vilka metoder fungerar för dig för att främja arbetsron? 

○ Vad har du märkt som inte fungerar? 

● Hur förbereder du dig innan lektionen för att underbygga arbetsro? 

● Hur upprätthåller du arbetsron under lektionen? 

○ När väljer du att agera för att få bättre arbetsro? 

○ Finns det tillfällen då du väljer att “inte se”? 

● Vad krävs för att du ska bryta en planerad lektion?  

○ Vad gör du då?  

● När upplever du störst arbetsro under en lektion? 

○ Vad gör du då som du tror gynnar denna arbetsro? 

● Hur väljer du vem som ska svara under genomgångar? 

● På vilket sätt upplever du att arbetsron påverkas av att återkoppla, eller inte innan 

lektionen slutar? 

● På vilket sätt upplever du att arbetsron påverkas av målsättning, eller inte?  
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Bilaga 3 - Missivbrev 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter, Julia Vikström och Jenny Kanwar, som studerar på lärarprogrammet 

vid Umeå universitet. En uppgift i vår utbildning till mellanstadielärare är att göra ett 

examensarbete och innehållet i examensarbetet syftar till att öka kunskapen om 

matematikundervisning. 

Vi önskar därför att få besöka dig och din klass. Besöken innebär inget extraarbete för din del 

utan vi vill enbart genomföra klassrumsobservationer under två av dina matematiklektioner. 

Vi skulle också vilja genomföra en intervju med dig om vad vi observerat under besöken. 

 

Vi kommer att utgå från de fyra huvudkraven för forskning, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta innebär exempelvis att det 

(givetvis) är frivilligt att delta och att du när som helst kan avbryta att delta. Det som 

framkommer i intervjun och observationerna kommer endast att behandlas av oss och nyttjas 

i forskningsändamål och det slutgiltiga arbetet kommer att vara avidentifierat. Observationer 

och svar i intervjuer kommer inte att kunna kopplas ihop med någon enskild individ, skola 

eller stad. 

 

Hör gärna av er till oss om ni har några frågor eller funderingar. 

Tack på förhand! 

 

 

Vänliga hälsningar: 

Julia Vikström  Telefon XXX  E-mail: XXX 

Jenny Kanwar  Telefon XXX  E-mail: XXX 

 

Handledare: Gunnar Sjöberg, 

Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap 

Umeå Universitet 


