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Sammanfattning 
Bakgrund: Hur man skapar den bästa arbetsron i klassrummet verkar ständigt vara ett 

återkommande problem ute på skolorna. Vissa lektioner är bättre än andra och detta kanske inte 

alltid går att styra över. När anser lärare och elever att arbetsron är som bäst? Arbetsro är ett 

svårdefinierat begrepp och kan innebära olika saker i olika sammanhang, men kanske går det 

att förbättra förutsättningarna om vi vet hur vi ska försöka lägga våra scheman och anpassa 

lektionerna. 

Syfte: Att belysa och undersöka några olika faktorer som kan påverka den av elever respektive 

lärare upplevde arbetsron i ett klassrum, oavsett klassammansättningen. Faktorerna som har 

valts är av sådan karaktär att de är svåra att styra över: lektionens tid på dagen, veckodag, hur 

lektionen ligger i förhållande till andra aktiviteter samt hur klassrummet ser ut. Vad för faktorer 

lyfter elever och lärare fram när de tänker på arbetsro? 

Metod: Ur ett fenomenologiskt perspektiv görs undersökningen genom triangulering. De 

metoder som används är observationer, intervjuer och fokusgrupper, för att få tre olika 

perspektiv på arbetsro (observatör, lärare och elev). Undersökningen är en fallstudie, case study, 

vilket Stukát (2005) beskriver som att man ingående studerar ett fenomen där det är svårt att 

särskilja det man studerar och de faktorer man som forskare vill ta hänsyn till från den 

omgivande situationen. Både intervjuerna och fokusgrupperna utgår från observationerna som 

har gjorts ute på en grundskola i årskurs sju, åtta och nio. 

Resultat: Efter att ha sammanställt och jämfört resultaten från samtliga metoder visar det sig 

att merparten av lärare och elever anser att onsdag eller fredag förmiddag är den tid som har 

bäst arbetsro. De föredrar den andra lektionen på dagen då eleverna piggnat till mer efter att ha 

startat upp dagen med (helst) något praktiskt ämne alternativt ett lugnt moment som läsning. 

Salen som lektionen ska hållas i ska vara ganska stor och rymligt, lätt att möblera om och med 

bra luft och temperatur.  
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Inledning 
”Arbetsro!” ropar jag ut i klassrummet för femtioelfte gången den här lektionen för att påminna 

eleverna om att ljudnivån i klassrummet börjar överstiga det acceptabla. Det är sista lektionen 

en fredag och eleverna har svenska. Den första tiden av lektionen ägnades åt tystläsningen och 

de sista tjugo minuterna åt att (individuellt) svara på reflektionsfrågor kring den lästa texten, 

något som eleverna snabbt tappade intresset för och i stället började prata om helgen och vad 

de ska göra då. 

Den här sekvensen är hämtad ur en av mina VFU-perioder, men jag hade lika gärna kunnat 

presentera något från någon annans lektion som jag varit med på eller från när jag har varit ute 

och vikarierat. Det finns alltid vissa lektioner där eleverna tappar fokus och glider ifrån ämnet, 

lektioner som inte blir som man tänkt och lektioner som för vissa elever blir förstörda och 

meningslösa på grunda av att arbetsro inte ges. 

Av egen erfarenhet vet jag att det under vissa lektioner är svårare än andra att motivera eleverna 

att arbeta och ett ge och få arbetsro, och kanske är fredagens sista lektion aldrig helt optimal 

oavsett vilket ämne som står på schemat eller vad lektionen handlar om. Tyvärr är det inte bara 

fredagslektionerna som ibland förstörs utav dålig arbetsro och ofokuserade elever, utan detta 

händer även lektioner mitt i veckan. 

Idén om att undersöka när, var och hur (i vilka sammanhang) arbetsro ges eller inte ges fick jag 

under ett samtal med en lärare på min VFU-skola. Den här läraren undervisar i idrott och 

matematik och hade många tankar och funderingar kring hur ett idrottspass påverkar resten av 

lektionerna under dagen, vilket vi kom in på då vi pratade om hur man borde börja dagen med 

lite morgonövningar och stretchning. Utifrån detta började vi senare fundera kring andra 

faktorer som skulle kunna påverka klimatet i klassrummet. Arbetsro som uppsatsämne hade 

därmed slagit rot. 

Det finns mycket som man skulle kunna fördjupa sig inom när det gäller arbetsro, men jag 

kommer främst fokusera på ett par yttre faktorer som är möjliga att observera under den givna 

tid som finns för arbetet. Dessa faktorer handlar om vilken tid på dagen eller veckan arbetsron 

är som bäst, och om arbetsron är bättre eller sämre efter ett visst moment i skolan. Dessutom är 

jag intresserad av att se om det finns något mönster mellan bra arbetsro och klassrum. Det 

handlar alltså inte främst om psykologiska och socialt påverkbara faktorer, vilket däremot kan 

bli information som kommer upp ändå, utan om fysiska samt tids- och schemamässiga faktorer. 

En förhoppning är slutligen att få lite tankar från eleverna kring i vilka ämnen de anser att det 

krävs mest arbetsro. Med mina resultat hoppas jag kunna ge underlag för att optimera skolans 

schemaläggning så att eleverna får största möjliga arbetsro när de behöver det som bäst. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att belysa och undersöka några olika faktorer som kan påverka den av 

elever respektive lärare upplevda arbetsron i ett klassrum. Mitt antagande är att vissa yttre, 

fysiska faktorer finns där som påverkar arbetsron oberoende av hur klassammansättningen ser 

ut och hur eleverna beter sig. Detta är faktorer som berör bland annat tid och rum, vilka kan 

leda till att klassen har vissa formtoppar och formsvackor under dagen och veckan. 

De faktorer jag valt att undersöka kommer utgå från följande frågeställningar: 

- Vilken tid på dagen (och eventuellt veckan) upplevs arbetsron vara som bäst? 

- Vilka förhållanden verkar finnas mellan olika aktiviteter när arbetsron upplevs som 

bättre eller sämre? 

- Kan man se att arbetsron generellt är bättre i ett visst/en viss typ av klassrum och vad 

utmärker i så fall detta/dessa klassrum? 

 

Avgränsningar 

Med anledning av uppsatsens storlek och tidsbegränsningar har jag behövt välja bort ett stort 

antal faktorer som eventuellt kan ha påverkan på arbetsron. Eftersom jag är väl medveten om 

svårigheten med att skilja vilka faktorer som har påverkat arbetsron under de tillfällen som jag 

har observerat, kommer dessa att diskuteras i ”Validitet och generaliserbarhet” (som är en 

underrubrik till ”Diskussion”). De resultat som presenteras utgår dock enbart från de faktorer 

som jag beskrivit ovan. 
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Tidigare forskning 
I det här avsnittet kommer jag börja med att försöka definiera begreppet arbetsro, vilket har 

visat sig vara en svårare uppgift än vad jag trodde. Därefter kommer annan forskning, som berör 

arbetsro för de olika faktorerna som jag valt att titta på, att presenteras. 

 

Begreppet arbetsro 

”Så vad är arbetsro i ett klassrum, går det att definiera? 

Det är en intressant frågeställning och något som vi ska titta på. Upplevelsen av arbetsro varierar 
förstås, men bara det att många lärare upplever brist på arbetsro gör att det finns en mycket stor 
anledning att utreda detta, säger Metta Fjälkner” som tidigare varit Lärarförbundets ordförande 
(Arevik, 2014). 

När jag själv började fundera över hur jag skulle definiera begreppet arbetsro, hittade jag 

följande lista på Serresjöskolans (Trelleborg) hemsida: 

 

 Att följa våra gemensamma ordningsregler tillsammans på Serresjö. 

 Att ljudnivån är anpassad till det arbete som görs. 

 Att lyssna aktivt på varandra. 

 Att röra sig lugnt i rummet. 

 Att ha arbetsgrupper som är väl sammansatta för uppgiften. 

 Att räcka upp handen när man vill ha ordet. 

 Att stänga dörrar försiktigt. 

 Att ha fokus på sitt eget arbete (Öhman, 2012). 

 

Den här listan är gemensamt framtagen av elever, föräldrar och personal på skolan och därefter 

sammanställd och presenterad av Öhman på skolans hemsida. Listans innehåll är intressant 

eftersom det stämmer väl överens med mina egna tankar kring arbetsro. Punkterna kan anses 

vara både konkreta och självklara, och även om det är tydligt att definitionen är utarbetad av 

och för yngre elever är de inte desto mindre relevanta. Enligt en undersökning som Skolverket 

(2003) gjorde under år 2003 uppgav 62 % av de elever i årskurs 4-6 som tillfrågades att de bara 

ibland eller mer sällan upplevde att de hade arbetsro i klassrummet. År 2006 var denna siffra 

68 % (Skolverket, 2006). Det som Skolverket kopplade till arbetsro i undersökningen från 2003 

var elevernas upplevelse av lugn och ro i klassrummet samt elevernas upplevelse av stress i 

skolan. I undersökning som gjordes år 2006 uppger däremot 65 % av eleverna i årskurs 7-9 och 

67 % av gymnasieleverna att det alltid eller nästan alltid finns arbetsro, utifrån dessa siffror 

skulle man kunna tänka sig att arbetsro är något som hör ihop med elevernas ålder. Det som 

gjorde att de äldre eleverna i vissa fall inte kände att de hade arbetsro berodde på att de kände 

sig störda av andra i klassen genom oljud och allmän oordning i klassrummet. Om störande 

moment, såsom oljud och oordning, skriver även Stensmo (1997) refererad av Bako och 

Hansson (2007) när de i sin undersökning om arbetsro i skolan ska försöka definiera begreppet. 

Stensmo menar att det finns både synliga och osynliga moment som kan anses störande och 

som i sin tur stör arbetsron i klassrummet. De synliga momenten är sådana som stör hela klassen 

medan de osynliga till exempel kan vara en elev som dagdrömmer, vilket i sin tur kan få följder 

som stör hela klassen. 
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Det visar sig att det inte är särskilt enkelt att ge en enkel definition av begreppet arbetsro. I de 

flesta fall nämns arbetsro som något som bör finnas men sällan vad man egentligen menar med 

det. År 2008 gav Haninge Kommun ut en rapport som fokuserar på att ta reda på ”Vad är allra 

viktigast för barns och elevers arbetsro?” vilket också är namnet på rapporten. Den här 

rapporten visar ytterligare hur mångfacetterat begreppet är och att det beror på vem som ska 

förklara det. Övergripande anser de som deltagit i undersökningen att pedagogiken och 

pedagogen är det viktigaste för att främja god arbetsro, samtidigt som en del pedagoger anser 

att det är elevernas, vårdnadshavarnas och skolledningens fel om pedagogiken inte fungerar. 

Forskning kring arbetsro utifrån de syften och frågeställningar som den här undersökningen 

utgår ifrån verkar än så länge vara näst intill obefintligt, vilket gör att jag kommer att vinkla 

och anpassa tidigare forskning om arbetsro för att i så hög grad som möjligt göra det jämförbart 

med mina syften och frågeställningar. 

 

Min uppfattning om arbetsro 

Så, vad är arbetsro? Går det att definiera? När jag kommer undersöka arbetsron ute i skolan 

kommer jag att ta hänsyn till lektionens upplägg och moment. Detta skulle kunna göra att jag 

väljer att förklara en lektion som bristfällig på arbetsro om det tydligt framgått att uppgiften är 

helt och hållet enskild men man ändå hör elever som pratar med varandra. Det skulle också 

kunna vara så att eleverna är tillåtna att samarbeta, men att de inte klarar av att hålla sig till 

ämnet och det får till följd att fler elever hakar på det nya, ”roligare” samtalsämnet, eller att ett 

antal elever inte är tysta och visar respekt för klasskamrater och lärare under en genomgång. 

När alla elever gör det de ska och/eller inte hörs så att det stör någon annan än dem själva, då 

kan jag förklara situationen som ”bra arbetsro”, vilket också kommer bidra till att lektionen får 

en högre ”uppskattad effektiv arbetstid” (Se ”Bilagor\Observationsschema”). 

 

Arbetsro i skolan 

Low och Nyman (2008) kommer liksom Bako och Hansson (2007) fram till genom sina 

undersökning om arbetsro att det är viktigt med rutiner såsom tydliga lektionsuppstarter och 

lektionsavslut. Innehållet på uppstarterna och avsluten menar jag kan anpassas och varieras med 

vilken tid på dagen det är för att få en så optimal dag som möjligt. På det här viset kan man 

påstå att skolor som använder sig av Waldorfpedagogiken jobbar. I Sverige startades den första 

svenska Waldorfskoleföreningen 1922 och 1931 öppnades den första Waldorfskolan i Sverige. 

Waldorfpedagogiken har sitt ursprung i Steinerpedagogiken, efter Rudolf Steiner som levde 

1861-1925 och arbetade som lärare. Waldorfpedagogiken tar fasta på att det är viktigt att 

skoldagen följer en speciell struktur och har därför valt att lägga ett teoretiskt ämne under de 

två första timmarna på dagen, ett övningsämne under skoldagens mitt och 

hantverksundervisning på slutet. Dessutom jobbar de i två- eller femveckorsperioder vilket 

innebär att de exempelvis har matematik de två första timmarna varje dag under en period 

(Waldorfskolefederationen). 

Något annat som per automatik kan leda till ökad arbetsro och lust att lära är om eleverna är 

motiverade och känner att det de ska göra är meningsfullt. Bako och Hansson (2007) refererar 

till Carlgren och Marton (2003) när de skriver att det gäller att försöka motverka det motstånd 

som kan uppstå mellan eleven och läraren eller eleven och det arbete som ska utföras i skolan. 

De menar både att det är viktigt för läraren att vara sträng och visa vem som bestämmer, 

samtidigt som lärarna bör göra eleverna införstådda i varför arbetet ska göras. Det framstår även 

som viktigt att få med sig eleverna redan från lektionsstart och att ha tydliga förväntningar på 

dem. 
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Arbetsro med rätt klassrumsmiljö 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011, i 

fortsättningen omnämnt med förkortningen Lgr11) kan man läsa följande under ”Skolans 

värdegrund och uppdrag”: 

”God miljö för utveckling och lärande 

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och för sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara 

en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en 

omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna 

för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla 

grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, 

känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och 

övervinna svårigheter.” (Lgr11, s. 10) 

Skolverket beskriver i det här fallet inte något om hur det ska gå till när varje elev möter respekt 

för sitt arbete, utvecklas eller känner växandets glädje, men min tolkning av stycket är kort och 

gott att eleverna ska ges den arbetsro som behövs för att kunna klara av det som krävs av dem, 

både i och utanför skolan. 

I en undersökning gjord av Duvner och Sparrwardt (2010) som belyser sambandet mellan 

koncentrationssvårigheter och klassrummets fysiska miljö skriver de att de främsta fysiska 

faktorer som påverkar koncentrationen är rummets utformning, fönstervyer, inredning, ljud och 

ljus. De skriver också att det är vanligt att elever delar bord och att gränsen för vart ”ditt” och 

”mitt” går blir otydlig för eleverna, samtidigt som de pekar på nackdelar som att det blir mer 

prat, liv och rörelse när de har sitt läromedel i hurtsar eller skåp som inte står bredvid elevens 

bänkplats. Sammantaget menar de att antalet tillfälle när samtliga elevers uppmärksamhet riktas 

mot samma uppgift blir färre. I undersökningen som ge gör kommer de bland annat fram till att 

dörrar, fönster, elevarbeten och pedagogisk information med mera tar mycket uppmärksamhet 

från elever, speciellt från dem med koncentrationssvårigheter. När jag refererar till det här 

arbetet menar jag inte på något vis att arbetsro och koncentrationssvårighet skulle vara 

varandras motsats och på så vis sammanlänkade, utan jag vill i stället visa på att det som kanske 

från början bara stör en elev kan medfölja att det stör fler elever om det är så att andra hänger 

på och undrar vad ”den första” eleven stördes av eller reagerade på. 

För att återgå till ljud och ljus, som även det nämns som faktorer som påverkar koncentrationen 

i Duvners och Sparrwardts (2010) undersökning, så har statens offentliga utredningar (SOU 

2009:47) gjort en undersökning om vad som är god arbetsmiljö. Här nämner de buller som en 

typ av ljud som inte är önskvärt men som i vissa fall kan vara nog så viktiga när det gäller att 

identifiera problem i till exempel en maskin. I utredningen framgår det att buller har en välkänd 

effekt av att försvåra kommunikationen och att det dessutom kan öka stressen. Däremot menar 

de att produktiviteten blir sämre av buller när man arbetar med mentala (teoretiska) saker än 

med fysiska (praktiska) och att en viss grad av ljud kan vara bra för vakenheten. Övergripande 

har en högre ljudnivå en negativ inverkan på arbetet eftersom det har visat sig att kvaliteten 

försämras när man utsätts för buller eller andra störande ljud medan man arbetar. 

Även ljusets påverkan diskuteras i rapporten som SOU tog fram 2009. Dålig belysning kan 

kortsiktigt leda till felaktiga bedömningar när det gäller praktiska arbeten och svårigheter med 

att upptäcka fel i en text, för att inte glömma att det dessutom tar längre tid att läsa texten om 

det är dålig ljusstyrka. Långsiktigt kan dålig belysning leda till överansträngda ögon och 

ögonbesvär, huvudvärk, trötthet och depressioner, vilket i sin tur kan följas av att prestations-

förmågan försämras. Utredningen syftar i första hand till hur det kan vara ute på arbetsplatser 

och vilka förhållanden som bör råda där, men då skolan är alla elevers arbetsplats anser jag 

ändå att man kan applicera en stor del av det som nämns även på skolan och eleverna. 
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Teoretisk utgångspunkt 
I det aktuella avsnittet kommer jag att beskriva och motivera val av teoretisk utgångspunkt, då 

det finns en rad olika teorier som var och en lämpar sig för olika typer av undersökningar och 

frågeställningar. 

 

Fenomenologi 

För den forskning som utförs i det här arbetet kommer jag att anta ett fenomenologiskt 

perspektiv. Detta perspektiv, som uppkom i slutet av 1800-talet och presenterades av Edmund 

Husserl, grundar sig på att människans tolkningar och antaganden bygger på tidigare 

erfarenheter och förkunskaper om fenomenet som utspelar sig eller något som påminner om 

fenomenet (Brinkkær & Høyen, 2013). Brinkmann och Kvale (2014) skriver att fenomenologin 

utvecklades vidare som existentiell filosofi av Martin Heidugger och därefter av Jean-Paul 

Sartre och Maurice Merleau-Ponty. Fortsatt menar de att teorin har som intresse att förstå 

sociala fenomen genom undersökningspersonernas upplevelse av dem, utifrån antagandet att 

verkligheten är vad människor uppfattar den som. Även Wallén (1996) beskriver att 

fenomenologin handlar om det som man omedelbart upplever och menar att det inte går att 

skilja på upplevelse och verklighet, vilket gör att var och en i princip lever i sin egen värld.  

Justesen och Mik-Meyer (2011) tolkar ett citat av sociologen Alfred Schütz, som för övrigt 

anses var den som först tog in det fenomenologiska perspektivet i samhällsvetenskapen, och 

menar att människan ”inte har någon annan tolkning till verkligheten än genom vår kunskap 

om eller tolkning av den” (s. 18). Vidare poängterar de att det fenomenologiska perspektivet 

inte ser subjektet som en isolerad enhet, utan det handlar om att förstå olika fenomen utifrån de 

som upplever det och deras perspektiv. En forskare som använder det fenomenologiska 

perspektivet som teoretisk utgångspunkt bör därför kunna sätta sig in i andra människors 

situation för att förstå det som de upplever. Detta gör jag genom att intervjua både lärare och 

elever samt jämföra deras upplevelser med mina egna, vilka jag får genom observationer. 

Ett återkommande begrepp inom fenomenologin är livsvärld. Detta handlar om det som 

fenomenologin bygger på, nämligen hur människor upplever sin egen levda värld, hur de 

upplever företeelser, sammanhang, andra människor och sig själv (Nielsen, 2013). ”Livsvärlden 

är världen, så som den visar sig för oss, men det är viktigt att påpeka att denna värld, där 

erfarenheterna görs, är en konkret värld, inte bara en tankekonstruktion” (Nielsen, s. 30). 

Brinkmann och Kvale (2014) skriver att det handlar om att ge fördomsfria beskrivningar när 

man gör en undersökning inom fenomenologin, där man studerar någon annans livsvärld. Jag 

anser dock att det är svårt, om inte omöjligt, att vara helt fördomsfri när man studerar något 

som man själv har erfarenhet av. För att kunna vara helt fördomsfri i det här avseendet vore det 

optimala att aldrig tidigare ha varit i kontakt med varken skola, lärare eller elever, vilket inte är 

möjligt. Det är ändå viktigt att vara medveten om de fördomar man bär med sig sedan tidigare 

för att i så stor grad som möjligt försöka skjuta dessa åt sidan under tiden för undersökningen. 

Vidare förklarar Brinkmann och Kvale livsvärlden som den värld som påträffas i vardagslivet 

och upplevs direkt. Eftersom livsvärlden bygger på vår egen kunskap om den, kan den alltså 

alltid vidgas och fördjupas; det är genom människor runt omkring oss och den kultur vi verkar 

inom som vi får hjälp att tolka det vi möter och är med om. 

Det är inte helt ovanligt att fenomenologi förväxlas med fenomenografi, varför jag kortfattat 

kommer att beskriva detta för att det tydligare ska visa sig att det i den här undersökningen 

handlar om det förstnämnda. Kullberg (2004) berättar hur hon själv kom i kontakt med 

fenomenografin och att det betyder ungefär ”beskriva fenomen” (fenomenologi ”läran om 

fenomen”). Hon skriver vidare att Ference Marton, som är en av de fyra forskare som 
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utvecklade fenomenografin vid Göteborgs universitet, förklarar den som att det handlar om de 

skilda uppfattningar vi människor har om olika fenomen. Detta betyder alltså att fenomenografi 

inte handlar om att, som i fenomenologin, undersöka själva fenomenet genom människors 

upplevelse av det, utan snarare om att undersöka uppfattningar av fenomen, eller som Kullberg 

skriver ”relationer mellan individer och omvärld” (s. 49). 
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Metod 
Följande kommer jag i det här avsnittet att beskriva och motivera val av metoder och 

tillvägagångssätt samt urval, detta som en del av transparenskriteriet som nämns som en viktig 

del inom fenomenologin (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Kriteriet innebär att läsaren ska kunna 

följa och förstå de val som forskaren gjort under arbetets gång. Först här efter kommer dock 

några olika kvalitetskriterier följt av en sammanfattande introduktion till arbetets upplägg: 

Det finns ett antal olika kvalitetskriterier som man brukar diskutera när man utför en 

undersökning. Följande kommer validitet (giltighet), reliabilitet (tillförlitlighet) och 

generaliserbarhet att förklaras. Justesen och Mik-Meyer (2011) skriver att validitet syftar till 

huruvida de resultat som undersökningen generar är det som efterfrågas i forskningsfrågan, helt 

enkelt om man i undersökningen mäter det som man säger att man ska mäta. På liknande sätt 

beskriver Brinkmann och Kvale (2014) begreppet och ifrågasätter hur man vet ”att 

intervjupersonen ger en sann beskrivning av den objektiva situationen” (s. 274). Vidare 

förklarar Justesen och Mik-Meyer reliabilitet som något som handlar om hur väl metoderna är 

anpassade till undersökningen och om samma resultat skulle fås om någon annan gjorde om 

undersökningen med samma metoder. Även Brinkmann och Kvale menar att det handlar om 

huruvida resultatet kan återskapas vid andra tidpunkter och av andra forskare, exempelvis 

genom att intervjupersonerna svarar samma sak oberoende av intervjuaren. Fortsatt skriver 

Justesen och Mik-Meyer att både validitet och reliabilitet härstammar från vetenskapliga ideal 

där det förutsätter att metoder och variabler ska vara exakt definierade och ska inte kunna 

påverkas av vem som utför forskningen (min roll som forskare ifrågasätter jag mer under ”Urval 

– skola och klasser”). 

Generaliserbarhet, som är det sista kvalitetskriterium som kommer att diskuteras här, menar 

Stukát (2005) handlar om vem eller vilka de resultat man fått fram som det gäller. En 

undersökning med hög generaliserbarhet innebär alltså att undersökningen går att generalisera 

på en större grupp, även om det inte var särskilt många som deltog i själva undersökningen. För 

att undersökningens resultat ska kunna generaliseras krävs det alltså att alla olika typer av 

människor eller grupper finns representerade. Stukát skriver bland annat att om urvalet inte är 

representativt, undersökningsgruppen är liten eller om man har ett stort bortfall kan detta 

innebära att generaliserbarheten blir lägre. Justesen och Mik-Meyer (2011) menar dock att det 

på att vis är meningslöst att prata om generaliserbarhet inom fenomenologin, eftersom man 

inom detta teoretiska förhållningssätt ofta är intresserade av att beskriva det unika. I stället 

refererar de till Kvale (1997) som menar att resultaten av en undersökning kan vara vägledande 

för vad som skulle kunna ske i en likartad situation. Mina förhoppningar är att undersökningen 

ska kunna generaliseras till viss del, med anledning av de metoder och urval som jag gjort, vilka 

det går att läsa mer om nedan. 

För att höja undersökningens validitet kommer frågeställningen att undersökas ur tre olika 

perspektiv (triangulering) (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Det första perspektivet kommer att 

fås genom observationer, vilket i det här fallet kortfattat innebär att observatören för löpande 

anteckningar under observationen, utan att störa själva ”observationsobjektet” (Stukát, 2005). 

Det andra perspektivet utgår från eleverna, vilket kommer att belysas genom 

fokusgruppsintervjuer. Dessa kommer att ha sin grund i det som jag som forskare har observerat 

för att se huruvida mina uppfattningar stämmer överens med elevernas och vad de anser skapar 

arbetsro. Det tredje och sista perspektivet är lärarens, och för att ta reda på hur läraren anser att 

arbetsron varit under den observerade lektionen med mera kommer en semistrukturerad 

intervju genomföras efter skoldagens slut (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Ytterligare något som 

jag valt att göra för att undersökningen ska få högre validitet är att observera tre olika klasser 

och dessutom varje klass två gånger. På det viset är det lättare att upptäcka tillfälligheter, vilket 



9 

 

inte skulle vara fallet om klassen endast observeras en gång. För att få så många olika elevers 

och lärares synvinkel på arbetsro som möjligt kommer en lärare samt en fokusgrupp från varje 

klass att delta i undersökningen. Även det här gör att det blir lättare att särskilja om en lärare 

eller elev sticker ut med sina tankar och åsikter, vilket i sin tur gör det lättare att få syn på olika 

generella tankemönster och meningar. 

Undersökningen kommer att bli en så kallad fallstudie (ofta även kallat case study). Stukát 

(2005) beskriver detta som att man ingående studerar ett fenomen där det är svårt att särskilja 

det man studerar och de faktorer man som forskare vill ta hänsyn till från den omgivande 

situationen. I det aktuella fallet skulle jag vilja påstå att det kan vara många olika faktorer som 

påverkar arbetsron i ett klassrum, exempelvis läraren, klassen, elevsammansättningen, 

klassrummet, elevernas känsla av trygghet gentemot läraren och varandra samt händelser eller 

situationer som inträffat på rasterna eller fritiden. I den här uppsatsen ligger fokus på de frågor 

som rör lektionens tid på dagen (och till viss del veckan), lektionens plats på schemat i 

förhållande till andra aktiviteter och en liten del om hur klassrummet ser ut där arbetsron är som 

bäst. Detta val har gjorts med anledning av arbetets storlek som inte inrymmer samtliga faktorer. 

En fallstudie görs empiriskt, det vill säga, den utgår från vetenskapliga undersökningar av 

verkligheten. I det här fallet ställs observationerna mot efterföljande fokusgruppsintervjuer med 

elever och (semistrukturerade) intervjuer med lärare. Sättet att bedriva en undersökning av det 

här slaget kan kallas för etnografi (Korp & Risenfors, 2013). Termen betyder ungefär ”skriva 

om folk”. Observation är den mest grundläggande metoden som används när det gäller 

inhämtning av information till etnografin. Vidare menar Kullberg (2004) att etnografiska 

studier görs i fenomenets naturliga miljö och kan vara av både kvalitativ och kvantitativ natur. 

I och med de metodval som gjorts för den här undersökningen går forskningen in under den 

kvalitativa kategorin, vilket i stort innebär att man i sin undersökning använder metoder som 

lämpar sig för att beskriva olika fenomen i dess kontext (jämfört med en kvantitativ 

undersökning som skapar sitt material och som kan analyseras statistiskt) (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). Mattsson och Örtenblad (2008) beskriver skillnaden mellan kvalitativa och 

kvantitativa metoder med ett exempel. De menar att en kvalitativ forskning handlar mer om 

tolkning och skulle kunna vara en fråga om huruvida en arbetsplats är ”kvinnlig” eller ”manlig” 

medan en kvantitativ forsning handlar om mätningar och om hur många kvinnor respektive män 

som arbetar på en arbetsplats. 

 

Observation 

Inom fenomenologin är det observationer som är den vanligaste undersökningsmetoden, detta 

med anledning av att det är ute i verksamhetens som forskaren har möjlighet att upptäcka de 

fenomen eller situationer som för de verksamma är omedvetna eller sker helt naturligt utan 

närmre eftertanke. Forskarens förmåga till inlevelse och empati lyfts fram som viktiga 

egenskaper inför observationen och observatören bör vara helt fördomsfri inför det som skall 

observeras (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

En observation är en metod som brukar vara lämplig när man vill ta reda på vad någon gör eller 

hur något verkligen är, eftersom det inte är helt ovanligt att folk säger att de gör en sak men 

egentligen gör något annat (endera medvetet eller omedvetet).  (Stukát, 2005). Vid en 

observation kan man välja mellan att göra en deltagande eller en icke deltagande, observation. 

Deltagande observation innebär att observatören själv deltar i den observerade verksamheten 

och kan då även passa på att ställa frågor som denne vill ha svar på under själva observationen. 

För denna undersökning väljer jag icke deltagande observation i stället för deltagande 

observation eftersom jag vill ha djupare svar, vilket kan fås genom de efterföljande intervjuerna. 
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Detta innebär även att jag i större grad kan ägna mig åt att dokumentera mina observationer 

under själva observationstillfället (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

Dokumentationsanteckningarna kommer att göras i ett så kallat observationsschema (se 

”Bilagor\Observationsschema”). Det schema som kommer användas i den här undersökningen 

har utvecklats och anpassats för att möta de aktuella syftena utifrån ett observationsschema som 

Skolinspektionen (2012) använder vid sina klassrumsobservationer för kvalitetsgranskning 

samt ett från Kommunförbundet Skåne (2014.2). För undersökningen kommer omkring 30 

lektionsobservationer att genomföras (i snitt fem lektioner per dag under sex skoldagar, tre 

skolklasser som var och en observeras under två skoldagar). 

 

Urval – skola och klasser 

Det finns enligt Trost (2012) många olika sätt att välja ut sitt undersökningsurval om det inte 

finns utrymme att ta med hela populationen som forskaren är intresserad av, men med tanke på 

den relativt korta tidsperiod som forskningen ska rymmas på valde jag helt enkelt att göra ett 

så kallat bekvämlighetsurval. Detta innebär i stort att ”man tager vad man haver” och eftersom 

jag tidigare varit i kontakt med en grundskola i Trollhättan (delvis genom min VFU, 

verksamhetsförlagda utbildning) var det enkelt och en snabb process att kontakta de lärare som 

jag redan känner. Vidare bestämde jag att jag ville undersöka en klass från varje årskurs från 

och med årskurs sju till och med årskurs nio. Vilken av parallellklasserna som skulle undersökas 

valdes av skolans rektor som vidarebefordrade min undran om observation till en mentor i varje 

årskurs. 

Justesen och Mik-Meyer (2011) menar att det finns både fördelar och nackdelar med att 

observatören känner de som ska observeras och vidare att de som ingår i observationen eller 

fokusgruppen känner varandra sen innan. Som observatör och forskare är det därför viktigt att 

fundera över den påverkan man har på de observerade personerna. Min förhoppning är att jag 

lättare ska kunna smälta in och ”glömmas bort” av eleverna i och med att de redan tidigare är 

vana vid att ha mig i klassrummet och att påverkan därmed blir så liten som möjligt. Något 

annat som förhoppningsvis minskar påverkan på det som ska observeras, arbetsron, är att jag 

vid presentationen undviker att prata om just ”arbetsro”. Detta för att eleverna inte ska gå in för 

att uppföra sig eller handla på ett visst sätt under de lektioner som observeras, utan lektionerna 

ska vara så naturliga och opåverkade som möjligt. 

 

Semistrukturerad intervju 

En intervju är i grund och botten ett samtal mellan två eller flera personer. Intervjuaren är den 

som ställer frågorna och intervjupersonen svarar. Fenomenologin och den semistrukturerade 

intervjun går enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) hand i hand, eftersom det inom det 

fenomenologiska perspektivet går ut på att förstå olika fenomen, i detta fall arbetsro, ur den 

intervjuades perspektiv. Intervjuarens roll blir här att hjälpa intervjupersonen framåt och skall 

inte styra denne i någon riktigt. Något som Justesen och Mik-Meyer trycker på när det gäller 

både intervjuer och fokusgrupper (som kommer nedan) är att man bör fundera över vart det hela 

ska äga rum. Önskvärt vore förstås att alla samtal, såväl med lärare som med elever, hålls på 

”neutral mark” (till exempel ett samtalsrum där inga lektioner hålls) där intrycken är så få som 

möjligt. Rummen som intervjuerna hålls i kan annars påverka intervjupersonerna i olika 

riktningar och få dem att svara på ett visst sätt. 

Den intervjuguide (se ”Bilagor\Intervjuguide lärare”) som har skapats för det aktuella syftet 

utgår från en guide som Kommunförbundet Skåne (2014.1) skrivit som förslag till frågor att 
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följa upp en klassrumsobservation med. Frågorna är omarbetade och omformulerade att passa 

frågeställningarna som hör till undersökningen, men frågornas ordning behöver inte hållas strikt 

och olika spår och följdfrågor kan komma att följas upp som inte finns med i intervjuguiden. 

Det sistnämnda är snarare en förutsättning för att intervjun ska vara semistrukturerad, jämfört 

med en strukturerad intervjuguide där frågornas ordning och formulering är bestämd och ska 

ställas på samma sätt till samtliga intervjupersoner (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Wallén 

(1996) skriver att intervjuer är att föredra när man utgår från ett fenomenologiskt perspektiv, 

men att intervjuerna inte bör vara standardiserade (strukturerade); ”[…] man måste kunna 

anpassa frågorna efter varje individ, kunna följa en fråga med fördjupningsfrågor” (s.76). Om 

detta skriver även Brinkmann och Kvale (2014) och menar att en semistrukturerad intervju, 

eller halvstrukturerad som de kallar det, liknar ett vardagssamtal men med ett speciellt syfte 

och med stöd i en intervjuguide som fokuserar på vissa teman. 

Brinkmann och Kvale (2014) skriver att intervjuerna vanligen skrivs ut, transkriberas, eftersom 

de ska bli föremål för analys. Limbach (2006) skriver också att varje intervju ska transkriberas 

efteråt. Att transkribera är en del i det analytiska arbete som följer en intervju; allt prat ska 

skrivas ner ordagrant och det ska tydligt markeras vem som säger vad (Limbach, 2006). Av 

etiska skäl har jag även valt att ge samtliga intervjuade (lärare och elever) fingerade namn i 

samband med transkriberingen. I den här undersökningen blev det totalt tre lärarintervjuer, en 

lärare från årskurs sju, en från årskurs åtta och en från årskurs nio. Varje intervju tog mellan 25 

och 40 minuter att genomföra. 

 

Urval – lärare 

Vid val av vilka lärare som skulle tillfrågas att delta i intervjun som ska följa upp 

observationerna återkom jag till den tidsbegränsning som finns för undersökningen. 

Tillsammans med min handledare bestämde vi att det finns utrymme för att intervjua en lärare 

från varje årskurs och återigen blev det av bekvämlighet dessa lärare valdes. Att fråga 

klassernas mentorer kändes både smidigt och självklart eftersom jag känner dem och visste att 

de antagligen inte kommer ha något emot att ställa upp. Det är också de lärare, som känner de 

elever som kommer att observeras, allra bäst.  

 

Fokusgruppsintervju 

Fokusgruppsintervjun härstammar egentligen från det realistiska perspektivet (grundantagande 

om en objektiv värld som är oberoende av forskaren som utför undersökningen) där syftet är 

att gruppmedlemmarna ska hjälpa varandra att ta fram varje persons inneboende attityder och 

känslor. När fokusgrupper används inom fenomenologin bör man därför ha i åtanke personernas 

påverkan på varandra och att det är svårare att ta reda på vad den enskilda personen anser om 

det som diskuteras i gruppen (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

För att få utföra intervjuer med barn under 18 år krävs målsmans godkännande (Hansen 

Orwehag, 2013). Stukát (2005) menar att det endast är intervjuer med barn under 15 år som 

kräver målsmans godkännande, men för att slippa bli ifrågasatt i efterhand väljer jag att få 

godkännande även från de som har fyllt 15 år. För att komma i kontakt med elevernas föräldrar 

valde jag därför att skickade med ett missivbrev (se ”Bilagor\Missivbrev till föräldrar”) hem till 

samtliga elevers målsmän där eleverna fick kryssa i om de ville delta i fokusgruppsintervjun 

eller inte och där målsman kunde ge barnet tillåtelse. Ett missiv är en text som beskriver vad 

undersökningen har för syfte, vad personens deltagande har för betydelse och hur informationen 

från de deltagande kommer att användas. Även information om vem som står bakom 
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undersökningen och hur man kommer i kontakt med honom eller henne ska finnas i 

missivbrevet (Stukát, 2005). 

De frågor som fokusgruppsintervjun (se ”Bilagor\Intervjuguide fokusgrupp”) utgår från är i 

stort sett samma frågor som ställs till lärarna i deras enskilda intervjuer. Detta med anledning 

av att det på så vis blir enklare att analyser, jämföra och sammanställa de svar som 

dokumenterats under observationsdagen. Skillnaden mellan frågorna för fokusgrupperna och 

lärarna är att frågorna för fokusgrupperna är omarbetade att snarare likna diskussionsfrågor, 

men precis som lärarfrågorna är de utvecklade utifrån Kommunförbundet Skånes (2014.1) 

förslag till intervjufrågor för uppföljning av observation. För den här undersökningen blev det 

totalt tre fokusgruppsintervjuer vilka tog mellan 45 och 55 minuter att genomföra. 

Precis som intervjuerna med lärarna kommer fokusgruppsintervjuerna att i efterhand 

transkriberas. I den här undersökningen blev det sammanlagt tre fokusgruppsintervjuer, en med 

elever från årskurs sju, en från årskurs åtta och en från årskurs nio. Varje fokusgrupp tog mellan 

35-45 minuter att genomföra. 

 

Urval – elever 

När det gäller val av elever som ska ingå i fokusgruppen är det mer problematiskt att utgå ifrån 

ett bekvämlighetsurval i stil med att välja de elever man känner att man har bra kontakt med 

eller liknande. Detta anser jag eftersom det enligt Hansen Orwehag (2013) krävs att man fått 

målsmans godkännande att intervjua minderåriga, som jag nämnd ovan, vilket innebär att jag 

inte själv kan välja fritt bland eleverna. Detta ledde till att jag i de missivbrev som skickades 

med till föräldrarna gav dels eleven möjlighet att välja om han eller hon var intresserad av att 

delta i fokusgruppen, dels föräldrarna möjlighet att ge barnet sitt tillstånd att delta. Av de elever 

som både är intresserade av att delta och som fått sitt godkännande av målsman kommer jag att 

göra ett urval som Stukát (1993) benämner systematiskt urval. Ett urval av det här slaget innebär 

att de valbara deltagarna finns i någon slags lista (till exempel i bokstavsordning) och att man 

förslagsvis slår tärning om vilken person som ska bli den försa deltagaren och därefter räkna 

fram var n:te för att i mitt fall få fyra deltagare. Trost (2012) menar att ett systematiskt urval, 

eller som han kallar det, bundet slumpmässigt urval, gör att den grupp som blivit vald kan sägas 

vara representativ. Att en grupp är representativ beskriver Trost som att de utvalda personerna 

motsvarar en del av populationen och att de därmed är en miniatyr av hela populationen som 

ska motsvara alla. 
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Resultat 
Då jag fått fram resultatet genom tre olika perspektiv på arbetsro (triangulering) kommer varje 

metod att få en egen underrubrik. De tre olika metoderna som användes för att nå de olika 

perspektiven var observationer, intervjuer och fokusgrupper, vilket jag tidigare nämnde i 

”Metod”-delen. 

Av de fyra underrubrikerna till ”Resultat” kommer de tre första utgå från de olika metoder som 

använts i undersökningen. Först i ”Jämförelser mellan de tre perspektiven” kommer resultaten 

från de olika metoderna att ställas mot varandra för att på så vis belysa likheter och skillnader. 

Det är genom jämförelserna som man kommer kunna se trianguleringens meningsfullhet. Varje 

underrubrik till ”Resultat” kommer att delas in i ytterligare fyra underrubriker, för att det ska 

bli enklare att skilja de olika forskningsfrågornas resultat åt. Rubrikerna kommer dela upp 

resultatet i lektionens (arbetsrons) påverkan med avseende på: ”Tid på dagen”, ”Veckodag”, 

”Förhållande till andra lektioner” och ”Klassrummet”. 

 

Observationer 

Tid på dagen 

Till att börja med har det under de dagar jag observerat visat sig att första lektionen mer i regel 

än undantag kommer igång senare än vad som är angett på schemat. Det har dock aldrig varit 

så att något klassrum är tomt när lektionen ska börja, men många elever kommer sent och stör 

resten av klassen när de kommer in klassrummet. I många fall kommer de försenade eleverna 

med kort mellanrum och det är då ingen idé för läraren att försöka dra igång lektionen. I ett 

fåtal fall är det läraren som varit sen, vilket då har berott på att de blivit sinkade av en annan 

lärare eller för att läraren tillfälligt fått agera ”annan lärare” under lektionsuppstarten. Första 

lektionen på morgonen är annars relativt lugn; när väl alla elever är på plats är de flesta för 

trötta för att orka göra något väsen av sig. Första lektionen på morgonen har med andra ord 

ganska bra arbetsro i de flesta fall, det är dock svårt att avgöra i vilken utsträckning eleverna 

tar vara på tillfället eller om de bara försöker komma undan och slippa jobba. I de fall där det 

är samarbetsuppgifter har eleverna svårare med att slippa ifrån och dessa arbeten (diskussioner) 

brukar då hållas sig på en bra nivå, både ljudmässigt och inom ramen för ämnet. 

När dagens andra lektion startar igång har eleverna hunnit vakna till och det är märkvärt 

pratigare i klasserna, å andra sidan är åtminstone lektionerna igång i tid eftersom alla elever är 

på plats på skolan sen lektionen innan. Eleverna arbetar bra och relativt fokuserat under den här 

tiden på dagen, men med några få avbrott för lite pratigare och stökigare perioder. Även sista 

lektionen innan lunch är ganska produktiv. Eleverna är inte lika pratiga som under lektionen 

innan utan har lugnat sig och blir tystare allt eftersom klockan närmar sig lunchtid. De flesta 

jobbar på bra under början av den här lektionen, men efter ungefär halva tiden börjar eleverna 

skruva på sig, bli rastlösa och fråga om det inte snart är dags för lunch. I samma veva blir det 

mer ofokuserat i klassrummet och eleverna har lätt för att påverka och dra med varandra i denna 

negativa stämning. När lektionen väl avslutas har flera elever suttit och gjort ”ingenting” de 

sista minuterna och eleverna skyndar sig iväg till matsalen. 

När det gäller lektionen direkt efter lunch hade fem av de sex observerade dagarna idrott och 

hälsa (i fortsättningen enbart nämnt som ”idrott” för att förenkla) den här tiden, den sjätte hade 

NO. Idrottslektionerna innehöll allt från ”takt och rytm” och volleyboll till näringslära och prov, 

men gemensamt för samtliga lektioner var att eleverna överlag under det här lektionspasset 

upplevdes som pigga och glada, och till viss del lite pratiga. Att lunchen och en lite längre rast 

har positiv påverkan på arbetet är det i mitt fall inget tvivel om. Även den klass som hade NO 



14 

 

den här tiden på dagen fick mycket gjort, starten var visserligen något ofokuserad men det 

lugnade sig snabbt och eleverna jobbade bra. De få elever som inte jobbade under lektionens 

sista minuter störde heller ingen annan. 

Sista lektionen på dagen var för de flesta även lektionen efter idrott, och precis som med första 

lektionen på morgonen var det många elever som kom sent (efter ombyte och dusch i idrotts-

anläggningen) och lektionerna fick en något otydlig och flamsig start. Under samtliga lektioner 

som låg sist på dagen var arbetsron relativt god, åtminstone under lektionens första del när 

lektionen väl kommit igång. Ju längre in på lektionen det går desto mer börjar eleverna titta på 

klockan och göra sig redo för att gå hem och lärarna har därmed svårt att få till ordentliga 

avslutningar. 

 

Veckodag 

För att återgå till att prata om dagens första lektion på morgonen, så har mina observationer 

visat att det är pratigare på måndagarnas första lektion än vad det är i slutet av veckan. Så snart 

eleverna fått möjlighet att prata av sig är måndagarna en ganska bra dag, dock kan det ta till 

lektionen innan lunch innan det lugnar ner sig. Tisdagen verkar ta vid där måndagen slutade; 

det är en ganska lugn dag med en fokuserad start på dagen och som håller i sig någorlunda 

under resten av dagen. Precis som de andra dagarna är även lektionen (och främst sista 

halvtimmen) innan lunch mindre fokuserad och produktiv, här blir eleverna trötta och sega (och 

hungriga?). 

Under mitten av veckan verkar allt rulla på ”som vanligt”; det är varken särskilt tyst eller särskilt 

pratigt, eleverna gör det de ska och de flest lektioner har en hög uppskattad effektivitet. Något 

sämre arbetsro var det under fredagen, då eleverna från start är trötta och pratiga (dålig 

kombination). Flera av fredagens lektioner verkar ha lätt för att spåra ur under kortare stunder 

(det kan röra sig om allt från rastlöshet som gör att eleverna inte sitter stilla utan börjar gå runt, 

till att någon drar igång musik eller börjar sjunga). Eleverna försöker koncentrera sig på sitt 

men samtidigt kan man se att de påverkar varandra. Allt eftersom dagen går blir det på ett vis 

mindre och mindre gjort under lektionerna, samtidigt som det under den observerade fredagen 

fanns en dead line för eleverna, vilket gjorde att några av de elever som inte gjort något under 

dagen faktiskt jobbar under sista timmen. 

 

Förhållande till andra lektioner 

Under två utav de dagar jag observerade hade eleverna någon typ av prov, vilket hade en tydlig 

påverkan på både lektionsstarten (som provet skulle hållas under) och på efterföljande lektion. 

När proven skulle startas upp märkte man att många av eleverna var nervösa och stressade, 

vilket fick olika följder; en del pratade ovanligt mycket medan andra bara satt tysta, spända och 

koncentrerade. Lektionerna som följde direkt efter provet fick en helt annan stämning än vad 

andra lektioner hade, här var man i stället uppe i varv och många elever hade svårt för att tysta 

sig när nästa lektion skulle börja. På flera elever kunde man även märka en viss trötthet, som 

om att de inte riktigt orkade fokusera direkt efter provet. 

När det gäller de praktiska ämnena så kan det vara bra att poängtera att dessa lektioner överlag 

var mer stökiga och livliga än de lektioner som innehöll teoretiska ämnen. Under de praktiska 

(och fysiska) lektionerna som bild, slöjd och idrott, var eleverna i högre grad tillåtna att prata 

och diskutera ”vad som helst” bara de även utförde de moment som lektionen innehåll. Det är 

tydligt att toleransnivån för vad som är okej att göra inne i klassrummet var högre och 

annorlunda i bild- och slöjdsalen samt under idrottslektionen. Efter den här typen av lektioner 
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såg det lite olika ut. Lektionen som följde efter slöjden var lugn med bra arbetsro under större 

delen av lektionen (med undantag för när det började närma sig lunch) medan lektionen efter 

bilden var ganska stökig i starten men desto lugnare ju längre in på lektionen man kom (men 

med samma undantag här; när det bara var 5-10 minuter kvar på lektionen riktas 

koncentrationen i stället åt lektionsavslutningen och lunchen). De lektioner som observerades 

efter en idrottslektion visade att eleverna har svårt med att komma i tid tillbaka till skolan. 

Majoriteten av eleverna hann komma tillbaka till skolan tills lektionen började, men i och med 

att flera inte hann, blev uppstarten på lektionen ganska stökig och läraren behövde anpassa 

lektionsupplägget så att de elever som är där kan arbeta med något under tiden. För övrigt var 

det fler toabesök och elever som gick iväg för att dricka under den här lektionen än andra, vilket 

gör lektionen något splittrad. 

De lektioner som fungerade bäst var de som låg efter en annan lektion som varit lugn eller 

innehållit ett avslappnat moment (som läsning) eller något annat där eleverna inte stressat upp 

sig eller varit uppeldade över något (som livliga diskussioner eller känsliga ämnen). 

 

Klassrummet 

De flesta observerade klassrum (bortsett från bild-, slöjd- och musiksalen samt idrottshallen) 

ser i stora drag mycket lika ut; de är avlånga med fönster både ut mot någon del av skolgården 

och mot korridoren, de är övervägande möblerade med bordsgrupper och diverse olika 

elevarbeten och pedagogiska verktyg på väggarna. Vad som sitter uppe på väggarna beror på 

vilket ämne den lärare undervisar i som har klassrummet som sitt ”hemklassrum”. 

Vad gäller de klassrum som är belägna i delar av skolan som är mer trafikerade av andra elever 

och lärare, medför detta även ökad ljudnivå utanför samt mer att titta på för de elever som sitter 

i klassrummen och ska försöka koncentrera sig på skolarbetet. De allra flesta elever verkade 

inte störas av förbipasserande folk utanför, men om någon började titta efter något kunde det 

hända att fler gjorde likadant. 

Övergripande upplevdes arbetsron vara som bäst i de klassrum som låg på ett ställe i 

skolbyggnaden så att så få elever som möjligt behövde passera där. Ännu bättre var det om 

klassrummet dessutom var lite större och hade angränsande grupprum dit eleverna kunde gå 

om de ville jobba ännu mer ostört. I de klassrum som var mindre pratade eleverna mer med 

varandra, speciellt med dem som satt precis i närheten. Dessutom är det i de mindre 

klassrummen lättare att råka, eller ”råka”, stöta till varandra när man går till och från sin plats, 

vilket också kunde få småtjafs att blossa upp tillfälligt. 

 

Intervjuer 

Tid på dagen 

Alla de tre intervjuade lärarna är överens om att det främst är förmiddagspassen som är de bästa, 

de är däremot inte helt överens om vilken av de tre lektionstiderna som de har innan lunch som 

är det allra bästa. Både Stina, som är lärare i årskurs sju, och Nils, som är lärare i årskurs nio, 

anser att det är det andra lektionspasset på dagen som är det mest effektiva. Så här säger Stina 

när jag frågar henne om när hon helst skulle välja att lägga sina lektionspass: 

Stina – Morgontiden. Eller precis efter lunch. Efter tio-rasten och fram till lunch, där börjar dom bli 

lite hungriga… ”När är det mat?” ”När ska vi äta?” ”Jag är hungrig!” och sådär. 
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Och så här säger Nils: 

Nils – Oj, svårt. Kanske andra passet då. 

Jag – Vad tror du att det beror på? 

Nils – Jag tror nog att dom har vaknat till lite. Dom har hunnit haft en rast emellan och fått pratat 

med kompisarna lite mer än vad de hinner göra direkt på morgonen. Hellre det än sista passet eller 

passet innan lunch, för då är de hungriga och vill gärna lägga av, ”ge oss lunchrast snart”. 

Erika, lärare i årskurs åtta, säger att det första passet på morgonen är det lugnaste, men hon är 

osäker på om det är då de får mest gjort: 

Erika – Det är ju lite svårt att mäta det, tycker jag. Men det är klart att kommer man igång och jobbar 

utan en massa störande moment, då hinner ju jag gå igenom mer och då kanske dom förstår bättre 

vad dom ska göra och så. Det har nog betydelse. 

Samtliga är helt överens om att passat innan lunch inte är särskilt bra. Stina pratar om att 

eleverna börjar tjata om lunch någon gång efter tio-rasten, de andra är inne på samma sak: 

Erika – […] Innan lunch har blodsockret dalat lite och dom tänker på vad dom ska göra på lunchen 

och sådär, orken räcker inte riktigt till. 

 

Veckodag 

Även i frågan om vilken veckodag som är bäst är Stina och Nils överens. När Stina och Nils 

(vid olika tillfällen) får frågan om de tycker att någon dag är bättre än andra svarar de: 

Stina – […] Fredagar tycker jag är en lätt dag att jobba. Alla, eleverna är oftast ganska positiva och 

glada, och man själv kanske känner att det är sista dagen på veckan så man slappnar av lite. […] 

Fredagar tycker jag om att jobba, och jag är ändå ledig en dag i veckan och jag har valt att inte vara 

ledig fredag. 

Nils – Fredag förmiddag tycker jag är fantastiskt bra. Av någon anledning tycker jag att många är 

på gott humör då. Eftermiddagen den är jättejobbig, för då är det tröttsamt och därför har vi valt att 

lägga intresseval där, då får de välja något av eget intresse. Men förmiddagen är riktigt bra! 

Erika föredrar däremot onsdagar och motiverar det med att det är mitt i veckan och att hon har 

ett lektionspass på onsdagen (som visserligen är i halvklass) som brukar vara väldigt bra. 

Fredagens sista pass tycker hon är det sämsta passet eftersom hon menar på att samtliga är trötta 

då.  

Jag – Är det olika arbetsro beroende på vilken dag det är? 

Erika – Nja, det sista på fredag är väl det sämsta kan man säga, men då är vi trötta allihop. 

Jag – Har du någon tid på veckan som du skulle välja om du fick lägga dina lektioner när du ville? 

Erika – Onsdag har jag halvklass i teknik innan lunch och det är en jättebra tid, så kanske mitt i 

veckan. 

Jag – Onsdag förmiddagar? 

Erika – Ja. 

 

Förhållande till andra lektioner 

När vi under intervjuerna pratar om lektionernas position i förhållande till andra lektioner och 

aktiviteter lägger alla tre vikt vid samma sak. De menar att det är innehållet i lektionerna som 

bidrar till om det får en negativ eller positiv inverkan på efterföljande lektion och både Stina 

och Nils nämner prov som ett exempel. Båda menar att en provsituation gör eleverna trötta och 

uttömda och därmed lite avslappnade efteråt. Så här svarar Stina när jag frågar henne om hon 
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tror att det är något särskilt som gjorde att arbetsron och lektionsstarten var lite stökig under en 

av hennes lektioner: 

Stina – Ja, det tror jag. Eftersom dom hade prov på morgonen, så alla var lite… Ehm, alltså, man 

har ett prov och man pumpar ur sig all den informationen som man har läst på, så det är klart att då 

slappnar man av efter. Dom var lite uppstissade, lite glada och lite ”skön att det är över”-känsla. 

Dom kommer ju från en lektion, från en provsituation, till en vanlig lektion. 

På samma sätt pratar Nils men han kommer även in på andra stökiga lektioner och långa rasters 

påverkan: 

Nils – Ja, om dom kommer direkt ifrån ett prov känner man att energin gått ur dom rätt mycket, då 

får man nog ta på tålamodet. Då inser man att dom har gjort en kraftansträngning, mentalt eller så. 

Då är det inte så mycket ork… Har det varit någon annan lektion eller något annat där de varit lite 

uppspelta så märker man det också, men bara precis i början, för sen så landar dom rätt så snabbt i 

det som ska göra, men det är alltid lite snackigt och pratigt då. Samma med långa raster; snackigt 

och pratigt i början, men då får man ju ge dom den tiden och gå över till det man ska göra sen. Så 

det är klart att man ser var dom har varit innan, vad dom har gjort. 

Stina och Erika pratar också om svårigheten med att ha klasserna de dagar när de enbart har 

teoretiska ämnen och Stina menar då att man får försöka anpassa innehållet så att de kanske kan 

göra något lite praktiskt i de teoretiska ämnena. Samtidigt säger hon att den klassen som har 

lektionen som ligger direkt efter idrotten får betydligt mindre gjort än de klasser som haft 

”samma” lektion under en annan tid på dagen. 

Stina – Mm… imorgon har dom ju idrott efter lunch och sen brukar dom ha en svensklektion, då 

kan man ju känna att den gruppen som fungerar sämst, det är den gruppen som kommer tillbaka 

efter en idrottslektion. 

Fortsatt pratar hon om att det är svårare att motivera eleverna på eftermiddagen och att det är 

därför som de nu har lagt idrottslektionerna där. Hon anser att det är lättare att motivera eleverna 

på idrottslektionerna än i de teoretiska ämnena. Även Erika är inne på att lektionen direkt efter 

idrott är sämre än de andra, hon upplever att eleverna ofta är helt slut efter idrotten och att alla 

vill gå och dricka vatten. Nils, som själv är idrottslärare har inte någon uppfattning om hur 

eleverna är efter en idrottslektion, men tycker att det vore intressant att se. För övrigt uttrycker 

sig Erika så här när jag frågar om hon märker att lektionen innan påverkar: 

Erika – Mm. Det kan man väl göra, men inte sådär att nu har det varit musik eller bild, men har det 

varit stökigt så kan det följa med in i klassrummet. 

Senare i intervjun nämner hon ändå att hon helst skulle vilja att hennes lektion låg efter ett 

praktiskt ämne.  

 

Klassrummet 

Något som verkar svårare för lärarna att definiera är hur de anser att klassrummet ska se ut för 

att det ska ge de bästa förutsättningarna för bra arbetsron. Stina pratar om större klassrum så att 

det finns mer utrymme kring bordgrupperna (för att eleverna inte ska störa varandra när de har 

diskussionsuppgifter till exempel) och önskan om att eleverna hade sina skåp utanför 

klassrummen för att slippa att eleverna som har sina skåp där inte ska behöva komma in och 

störa lektionen. Det här är det första hon säger om klassrummen: 

Stina – Klassrummet spelar jättestor roll. Jag tänker framför allt på värme, om det är för varmt eller 

för kallt, alltså hur mycket syre det finns, fläktsystemen. Det kan man ju känna själv ibland, att luften 

tar slut. Hur man kan ha bänkarna… vi som ofta flyttar stolarna för att sitta i ring och så, det måste 

gå ganska fort och smidigt, annars blir det en grej som tar från arbetsron och tar från lektionstiden, 

om det ska behöva ta lång tid att förflytta sig i klassrummet. Så det beror självklart på hur man kan 

ha bänkarna i klassrummet, hur dom sitter. 
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Erika är mer inne på att göra klassrummet mysigare med mattor, blommor, mer färg på väggarna 

och white board-tavlor på flera väggar. Hon föredrar också att kunna variera mellan att ha 

eleverna i rader och bordsgrupper, vilket kanske också underförstått är en önskan om stora 

klassrum. Så här svarar hon allra först när vi kommer in på klassrummets betydelse och jag 

frågar om hon upplever att det är olika bra arbetsro i olika klassrum: 

Erika – Ja… åttornas klassrum är ju väldigt olika. Jag brukar ju hålla till här och där borta. [En annan 

lärares] klassrum är ju lite mindre och lite mysigare, det här är ju ganska stort och lite mer 

opersonligt. Så det har väl betydelse. 

Jag – Blir det bättre när det är lite mysigare, lite mindre? 

Erika – Det tror jag. Han har ju myst till det lite grann med blommor och mattor, men här är det… 

Jo men det säger vi att det påverkar. 

Nils riktar in tankarna på ergonomiska bord med höj- och sänkbara möjligheter, gärna på hjul 

för att de ska vara lätta att flytta på när man vill möbler om tillfälligt bland grupperna. Han är 

inne på att människan inte är gjort för att sitta så länge som eleverna behöver göra under en 

lektion och skulle gärna pröva att ha madrasser där eleverna kan ligga och räkna matte: 

Nils – […] Sen så har jag ju tittat på olika varianter där dom har soffor och fåtöljer, där eleverna 

ligger och så. Men jag har svårt att se det med matte just, att det blir något bra arbete gjort när man 

ligger så, arbetsställningen blir nog inte så fantastiskt bra. Men visst, det skulle gärna få finnas någon 

hörna med madrasser där folk kan ligga på mage och räkna matte, för det kanske många gör hemma, 

de ligger i sängen och räknar. […] 

Sammantaget är lärarna inne på att de behöver större klassrum som är lätta att möblera om, 

eftersom de vill kunna variera mellan att eleverna sitter i bordsgrupper, bänkrader eller mer 

enskilt helt beroende på vad lektionen kommer innehålla, samt att temperaturen och luften i 

klassrummet är viktigt. 

 

Fokusgrupper 

Tid på dagen 

De elever som deltog i fokusgrupperna var alla överens om att lektionerna på förmiddagen, men 

inte sista innan lunch, är de som fungerar bäst: 

Åk 9: Maria – Ja morgonpasset tycker jag är bäst. 

Åk 9: Julia – Det tycker jag med, för sen börjar man bli trött och tänka på att man snart ska gå hem. 

Åk 9: Maria – Då får man nästan inget gjort. 

Men om sista lektionspasset innan lunch säger Anders: 

Åk 9: Anders – Det funkar i början av lektionen men sen så går det ju bara utför, man fokuserar mer 

och mer på att man är hungrig. 

Det är dock delade meningar kring om det är den allra första lektionen på morgonen eller om 

den andra är bäst. Ett par elever i årskurs sju är även inne på att lektionen efter lunch kan vara 

bra, eftersom man då fått laddat med ny energi. Så här försöker de sammanfatta: 

Åk 7: Fredrik – Innan lunchen. 

Åk 7: Jonas – Det beror på hur glad man är, eller vad man säga. 

Åk 7: Fredrik – Jag tycker innan lunchen. 

Åk 7: Jonas – Innan lunchen tror nog jag också. 

Åk 7: Lisa & Therese – Mm. 
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Åk 7: Lisa – På förmiddagen. 

Jag – När ni säger innan lunchen, tänker ni då sista passet innan lunchen eller förmiddagen överlag? 

Åk 7: Lisa – Jag vet inte, men inte på morgonen eller sista passet. 

Åk 7: Therese – Typ på mitten. 

Sista lektionen på dagen, oavsett dag, verkar däremot ingen ha så mycket till övers för: 

Åk 7: Therese – Nej, då vill alla sluta. Alla vill bara gå hem då. […] 

Så här säger eleverna i årskurs åtta när jag frågar om arbetsro: 

Jag – När tycker ni att arbetsron är bäst på dagen då? 

Åk 8: Sigrid – Det är på morgonen. 

Åk 8: Klara – Mm. 

Åk 8: Frida – Första lektionen. 

Åk 8: Mathias – Innan lunch i alla fall. 

En kort sammanfattning av elevernas snarlika svar på denna fråga är alltså att förmiddags-

lektionerna samt första lektionen efter lunch är de lektioner med bäst arbetsro. 

 

Veckodag 

Våra diskussioner om vilken dag på veckan som eleverna arbetar bäst och som det är bäst 

arbetsro blev nästan lika kort som diskussionen om när på dagen det är bäst. Alla tre klasser 

och så gott som samtliga elever tyckte att onsdagar var bäst (någon tyckte måndag, tisdag eller 

fredag).Så här säger sjuorna när jag frågar om vilken dag på veckan det är bäst att jobba: 

Åk 7: Fredrik – Onsdag är bäst tycker jag. Och sen torsdag, förra torsdagen, det var den bästa dagen, 

för då… först så läste vi tror jag sen gick vi till NO:n men då var [läraren] sjuk så då såg vi på film. 

Sen hade vi idrott och sånt, så det var asbra. 

Åk 7: Jonas – Eller jag skulle nog säga onsdag och fredag, eftersom jag har träning då så gillar jag 

dom dagarna. 

Anledningen till att många av eleverna tyckte att onsdagar innebar bäst arbetsro var bland annat 

för att det är mitt i veckan, man är pigg, det är kort dag (vilket är speciellt för den här skolan) 

och ”…till och med dom tjatiga tycker att det är lugnt och bra…” (Sigrid, åk 8). I årskurs åtta 

tog det dock lite tid att komma fram till när det egentligen är bäst: 

Åk 8: Mathias – Onsdag är den bästa. 

Jag – Är onsdag bästa dagen? 

Åk 8: Frida – Ja, för då slutar vi halv två. 

Jag – Så det har inget med vilka lektioner ni har under dagen? 

Åk 8: Alla – Jo! 

Åk 8: Mathias – Vi har antingen svenska eller något annat fram till lunch och sen har vi intresseval 

på eftermiddagen. 

Åk 8: Sigrid – Onsdag är typ den lugnaste dagen, då man nästa får göra vad man vill. 

Jag – Okej. 

Åk 8: Sigrid – Ja, men alltså det är typ så. 

Åk 8: Frida – Fast måndag och tisdag är ganska bra för på måndag har vi musik… 
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Åk 8: Klara – Och tisdag bild. 

[…] 

Åk 8: Mathias – Men jag tror att det är onsdagar som är bäst för det mesta i alla fall, eller fredagar i 

sexan. 

Åk 8: Frida – Onsdagar, det är ju mitten av veckan. 

Åk 8: Mathias – Fast det är inte lugnast på fredagar kan jag nog inte säga, men… det är mycket mer 

chill. 

Samtidigt menar flera av eleverna att de tycker mycket om fredagar också, eftersom det är lite 

lugnare och mer avslappnat då. På fredagar är eleverna även gladare och de tycker att det är bra 

att få avsluta dagen med intresseval, för under sista lektionen tänker man mest på helgen och 

de menar då att det är bra att få avsluta dagen med något kul. Tyvärr verkar det inte som att 

man får mer gjort under fredagens sista lektion bara för att den är rolig, i alla fall inte om man 

frågar Anders: 

Åk 9: Anders – Oftast så är dom flesta ganska så trötta på måndagar, man orkar inte hålla på. 

Åk 9: Julia – Man gör kanske inte så mycket men man stör inte heller… 

[…] 

Åk 9: Anders – Alltså, på intressevalet på fredag eftermiddagarna så är det nästan helt omöjligt… 

då är nästan alla jätteflamsiga. 

Tröttast menar eleverna i årskurs sju att man är på måndagar och fredagar, eftersom man inte 

vilar sig nog under helgen utan i stället är upp länge på kvällen och gör olika saker. 

 

Förhållande till andra lektioner 

Kring huruvida en lektion påverkar en efterföljande var det ganska delade miningar. Eleverna i 

årskurs sju tyckte att det kunde vara bättre efter att de haft exempelvis musik eller slöjd, men 

var också inne på att det beror på hur lektionen varit. Therese i årskurs sju säger att om det har 

varit en stökig lektion blir man trött och orkar kanske inte lika mycket efteråt. Även prov är 

något som de menar påverkar nästa lektion, eller ibland hela dagen om man inte tyckte att provet 

gick bra. Det fanns inget speciellt ämne som eleverna tyckte att det var jobbigare att ha prov i, 

utan de menade att det beror på vad man själv är bra på: 

Åk 8: Sigrid – Alltså, det beror helt på hur svårt det är. Om det är jobbigt på nåt sätt… 

Åk 8: Frida - …typ inte kan det. 

Åk 8: Sigrid – Precis! Då blir det jobbigare. 

Även åttorna är inne på att de tycker att ett praktiskt ämne kan göra att nästa lektion blir bättre. 

När de pratar om hur prov påverkar dagen anser de att det kan störa lektionen innan också, om 

man är nervös för det eller tycker att ämnet är svårt. Eleverna i årskurs nio hade däremot inte 

särskilt mycket att bidra med, de menade att lektionen efter kan drabbas av lektionen före, om 

det är så att man gjort något roligt eller varit upp i varv. Detta kunde göra att det tar en stund 

att varva ner och att lektionen efter blir lite stökig i början. När jag frågar dem om de tycker att 

man kan påverkas av en lektion som kommer senare under dagen svarar de: 

Åk 9: Maria – Nej, jag brukar inte veta vad jag har efteråt, följer bara schemat. 

Jag – Så ni tycker inte att det påverkar er något? 

Åk 9: Alla – Nej. 
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Klassrummet 

Det kommer upp många olika förslag på hur klassrummen borde se ut för att det ska bli så bra 

arbetsro som möjligt där inne. Flera elever nämner att vissa klassrum som de har är för varma 

och andra för kalla och att det måste vara en bra temperatur för att man ska orka jobba. Fredrik 

i årskurs sju menar att det borde finnas fläktar i rummen så att det blir bättre luft samt att 20 

grader nog är lagom, medan en elev i årskurs nio försöker lösa problemet med att införa filtar i 

klassrummen: 

Åk 7: Lisa – Alltså, i [en lärares] klassrum där är det ofta ganska varmt men i vårt klassrum är det 

ganska kallt och här är det kallt och så, så det är ganska olika temperaturer och det kan påverka lite.  

[…] 

Åk 7: Therese – Om det är mörkt så tänker man på det, för då ser man ju inte lika bra, men… jag 

vet inte. 

Att klassrummet känns ”hemma” och trevligt med bekväma stolar och fina färger på väggarna 

är också något som återkommer, men någon elev föredrar ändå vita väggar och att man sätter 

upp mer roliga bilder och fotografier av till exempel klassen på väggarna. Sigrid i årskurs åtta 

trycker på att det är bra med ett stort klassrum med flera grupprum, eftersom det ska vara möjligt 

att flytta på sig om man inte tycker att man får nog bra arbetsro på sin vanliga plats. Vidare 

säger hon: 

Åk 8: Sigrid – För i [ett annat klassrum] där [läraren] har sitt klassrum, där sitter man väldigt, väldigt 

tätt intill varandra. Borden sitter väldigt nära varandra, och man kan lätt se vad någon annan skriver, 

medan i [ett annat klassrum] är det liksom mer chill och borden är väldigt utspridda. Sen i [ett tredje 

klassrum] så brukar vi ofta sätta oss i en ring längst ner och då måsta man såhär lyfta över stolarna 

över bordet… 

Eleverna nämner att det finns både för- och nackdelar med de olika sätten som de brukar ha 

borden på (bordsgrupper och bänkrader). De verkar också tycka att det är bra i olika 

sammanhang, vilket skulle innebära att de behöver ha ett klassrum som är lätt att möblera om 

för att anpassas till olika ändamål. 

 

Jämförelser mellan de tre perspektiven 

Tid på dagen 

Jämförelse mellan de tre perspektiven (observatör, lärare och elev) visar tveklöst att det är under 

förmiddagslektionerna som det råder bäst arbetsro och där eleverna får mest gjort. Men även 

lektionen efter lunch är bra; under den här tiden är de flesta elever pigga och glada efter att ha 

ätit mat och haft en lite längre rast. Detta visade sig såväl på idrottslektionerna som på de 

teoretiska lektionerna, där två av fem observerade idrottslektioner var just teoretiska (den ena i 

form av näringslära och den andra i form av prov). Det var dock endast observationerna och 

eleverna från årskurs sju som främst var inne på det positiva med lektionen som ligger direkt 

efter lunch. 

 

Veckodag 

När det gäller vilken veckodag som fungerar bäst var vi inte riktigt lika överens som när det 

gällde tid på dagen. Observationerna visade att onsdag och torsdag är de dagar som är bäst, 

medan eleverna var inne på onsdag och till viss del fredag. Även två av de tillfrågade lärarna 

ansåg att fredagens lektioner var bäst, eftersom alla var glada och det blev lite mer avslappnat. 

Det här som lärarna nämner märktes även under observationerna; fredagar är lite mer 
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avslappnade och de flesta elever och lärare är på gott humör, men arbetsmässigt är jag tveksam 

till om det är den bästa dagen. Den tredje läraren tyckte liksom eleverna att onsdagens lektioner 

är bäst, och motiverade på samma sätt som eleverna med att det är ”mitt i veckan”. 

 

Förhållande till andra lektioner 

Observationerna visade tydligt vad både flera av eleverna och lärarna var inne på, nämligen att 

lektionen som ligger efter idrott inte blir helt optimal. Dels så kommer många elever för sent 

till lektionen på grund av dusch, ombyte och transport tillbaka till skolan, dels är de trötta och 

törstiga. Elevernas energi börjar märkbart ta slut och deras fokus hamnar på något annat ställe 

än i lektionssalen. 

Något annat som både elever och lärare poängterade var provets påverkan på både lektioner 

före och efter. Detta bekräftar observationerna, då vissa elevers trötthet var påtaglig efter prov-

situationen. De menar att man under provet tömmer sig totalt på det man under en period har 

pluggat in, vilket medför att eleven inte har mycket ork kvar till lektionen efter. 

Den tredje och sista faktor som var gemensam för de tre perspektiven som undersökningen 

utgick ifrån var att det handlar om lektionens innehåll och inte alltid främst ämnet. Eleverna i 

årskurs nio menar att det lätt kan bli en lite flamsig start på nästa lektion om lektionen innan 

innehållit ett roligt moment som har gjort att man varit uppe i varv. Flera nämnde samtidigt att 

de tycker att det är bättre arbetsro efter att de haft ett praktiskt ämne och att dagar med enbart 

teoretiska ämnen är tunga. De dagar som observerades innehöll samtliga minst ett praktiskt 

ämne, vilket gör att den jämförelsen inte går att göra i det här fallen, men det går att konstatera 

att det inte var nämnvärt bättre arbetsro under de lektionspass som låg direkt efter en praktisk 

lektion. Precis som eleverna var inne på blir lektionsuppstarten efter en rolig lektion stökigare, 

vilket observerades under de lektioner som låg efter bild och slöjd. 

 

Klassrummet 

Vad som förknippas med bra arbetsro var ganska olika, främst mellan elever och lärare. När 

eleverna pratade om hur de tycker att det ska se ut i klassrummet började pratet snarare handla 

om trivsel och mysfaktor med bekväma stolar, soffor, fint på väggarna (olika färger, fotografier, 

matteregler och så vidare), medan lärarna pratade om funktionalitet och möjligheter att möblera 

om och flytta runt eleverna. Observationerna visade åtminstone en sak som både elever och 

lärare var inne på och ansåg som viktigt, nämligen klassrummets storlek. I de klassrum som var 

större än normalklassrummet var arbetsron bättre och det blev inte lika mycket prat mellan de 

olika elevgrupperna. Eleverna kunde sprida ut sig och få mer eget utrymme, dessutom fanns 

det i angränsning till dessa klassrum tillhörande grupprum, vilket gjorde att det blev färre elever 

i själva klassrummet och som i sin tur bidrog till ytterligare mer space för de elever som valde 

att sitta kvar och arbeta i klassrummet. De som gick in i grupprummen visste nog dock inte vad 

de gick miste om i klassrummen, för känslan var ändå att de som satt kvar i klassrummet fick 

betydligt mer gjort än de elever som gick in i något grupprum. 

 

Övrig information som kommit fram under arbetet 

Här kommer information som inte efterfrågades i intervjuerna men som ändå har visat sig vara 

viktigt för elever och/eller lärare i samband med diskussionen om arbetsro. Detta är information 

och tankar som elever och lärare delat med sig av utan att det egentligen har ställts en specifik 

fråga på området. 
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Klasskamraterna 

Något som både elever och lärare vid flertalet tillfällen återkom till var att den allra största 

orsaken till att det inte var bra arbetsro i klassrummet berodde på inre faktorer så som stökiga, 

pratiga och försenade elever. Så här går en diskussion med eleverna i årskurs åtta: 

Åk 8: Sigrid – Ja, killarna tar nog lite mer plats. Det är liksom inget emot killarna, men det är så. I 

vår årskurs i alla fall. 

Åk 8: Mathias – Nej, men när [den] personen var borta en hel vecka, då var allt svintyst och bra men 

sen när [hen] kom tillbaka, då var det inte lika bra för då drar [hen] igång andra. 

[…] 

Åk 8: Sigrid – Fast det [om dagen blir bra eller inte] beror ju på om dom stökiga personerna har 

sovit bra eller inte den natten. Det är ju dom det hänger på. 

[De andra instämmer] 

Jag – Är det dom det alltid hänger på? 

Åk 8: Frida – Ja, typ. Ibland kan dom vara tysta men så kommer det någonting som triggar igång 

dom och då är det helt irriterande. 

Åk 8: Mathias – Fast det är ju så att om nån gör det så fortsätter någon annan, så det är ju inte alltid 

att bara en håller på hela tiden, men om en viss person börjar så fortsätter alla andra. 

Årskurs sju är dessutom inne på att det kan vara saker som händer precis utanför klassrummet, 

men att det ändå är de som är inne i klassrummet och lägger märke till det som gör att det blir 

en grej av det, vilket kan bidra till sämre arbetsklimat i klassrummet: 

Jag – Men dom gånger som det inte är arbetsro, vad är det som gör att det inte är det längre? 

Åk 7: Therese – När folk inte räcker upp handen, då blir det såhär att ännu fler struntar i att räcka 

upp handen och då blir det bara rörigt. 

Jag – Det är någon som drar igång det? 

Åk 7: Hans & Therese – Ja. Mm. 

Jag – Är det alltid saker som händer inne i klassrummet som gör att det inte är arbetsro? 

Åk 7: Lisa – Det kan ju vara någon som går utanför och då kollar alla dit. 

Åk 7: Fredrik – Eller om någon kollar in i dörren eller fönstret. 

Åk 7: Lisa – Då vänder sig alla och kollar dit och då brukar det bli lite mer rörigt. 

Eleverna i årskurs nio är även inne på att det spelar stor roll med vem man sitter bredvid och 

jobbar, bäst menar de att man jobbar om man sitter bredvid någon som man känner lite grann. 

Det är bra att känna sig bekväm med den man jobbar med, men känner man varandra för bra 

kan det bli stökigt i stället: 

Åk 9: Maria – Det är ju olika med vem man sitter med. Sitter man med någon som är flamsig och 

man själv är flamsig så är det ju inte så bra. 

Åk 9: Anders – Det är bra att sitta bredvid någon som man halvkänner, någon som man känner sig 

bekväm med och kan jobba med men inte är för nära med. 

Även klasstorleken påverkar hur bra arbetsro det blir, när det är halvklass tycker eleverna i 

årskurs sju och läraren som intervjuades för årskurs åtta att det är bättre arbetsro och att eleverna 

får mer gjort. Detta kan nog anses hänga ihop lite med klassrumsstorleken samt tillgången till 

grupprum, eftersom även detta nämns som en bidragande faktor till god arbetsro. I vissa fall 

liknar de lektioner som är i ett större klassrum med angränsande grupprum en halvklassituation, 

eftersom flera elever då väljer att lämna klassrummet för att gå till grupprummen och de 

återstående eleverna får mer plats omkring sig. 
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Lärarna 

Under samtalen med eleverna kommer det fram en del åsikter och tankar kring hur olika lärare 

gör, hur de inte gör och hur de borde göra. En del elever menar att lärarna inte ska skratta med 

eleverna, att lärarna borde vara strängare och mer bestämde. Eleverna i årskurs sju säger att den 

lärare som deras klass har mest respekt är den lärare som inte accepterar att det blir skrikigt och 

pratigt på lektionerna och att den läraren inte är rädd för att skrika tillbaka eller utvisa den elev 

som inte sköter sig. Så här säger de i årskurs nio: 

Åk 9: Anders – Lärare som är tveksamt strikta som försöker vara lite småroliga sådär då funkar det 

inte. 

Åk 9: Julia – Dom försöker vara stränga men ger med sig efter ett tag. 

Åk 9: Anders – Då känner man att man har lite övertag. 

Åk 9: Annika – Jag tycker det kan bli lite jobbigt när läraren är för snäll och typ skrattar med när 

någon gör något, dom försöker säga till men eleverna lyssnar inte. 

Precis hur lärare borde bete sig har de dock inget förslag på, men utifrån elevernas kommentarer 

verkar de önska tydligare och mer bestämda lärare. Någon elev i årskurs åtta tycker att en del 

lärare inte har nog med respekt med sig, hon säger att det under vissa lektioner handlar om vem 

(läraren eller eleven) som skriker högst eftersom eleven inte bryr sig om att läraren är just en 

lärare. 

 

Sammanfattning 

Resultaten från de tre olika perspektiven var övervägande mer bekräftade än motsägande 

gentemot varandra. En sammanfattning av resultatet skulle kunna vara att merparten av lärare 

och elever anser att onsdag eller fredag förmiddag är den tiden som har bäst arbetsro. Allra helst 

ska det vara andra lektionen på dagen efter att eleverna har startat dagen med något praktiskt 

ämne alternativt ett lugnt moment som läsning – ingen verkar vilja ha lektionen efter ett 

idrottspass. Salen som lektionen ska hållas i ska vara ganska stor och rymlig, lätt att möblera 

om och med bra luft och temperatur. Även ljus och ljud diskuteras till viss del, vilket SOU 

(2009:47) visar är viktiga faktorer för att det ska vara en god arbetsmiljö och för att det arbete 

som ska utföras ska bli så effektivt som möjligt. 

Observationerna visar även att det är bra om salen ligger i en del av skolan där det inte är så 

många som passerar, eftersom detta verkar vara ett störande moment för elever som inte riktigt 

orkar koncentrera sig eller fokusera på uppgiften. Ytterligare en sak som visat sig genom 

observationerna och som bekräftas av lärare samt av Duvner och Sparrwardt (2010) är att 

skåpen inte borde stå inne i klassrummen. Duvner och Sparrwardt menar visserligen att det blir 

mer spring i klassrummet när skåpen (eller som de nämner; hurtsarna) står för långt ifrån 

eleverna i klassrummet, medan observationer och lärare ser skåpens placering i klassrummen 

över huvud taget som något som är negativt både för klassen som har undervisning i rummet 

och för eleven som har rummet som sitt hemklassrum (och som därmed går in och stör en annan 

klass). 

När det gäller övriga faktorer som eleverna anser bidrar till arbetsro får rapporten som Haninge 

Kommun gav ut 2008 mer belägg. I rapporten ges pedagogerna en stor del i att se till att det är 

arbetsro i klassrummet, vilket får stöd från flera av eleverna i fokusgrupperna. Eleverna menar 

att lärarna måste vara bestämde så att man som elev inte känner sig ha ett övertag över läraren, 

eftersom detta då utnyttjas och skapar ännu sämre ordning i klassrummet. Något som inte 

framgår är dock om lärarna liksom de tillfrågade i rapporten anser att det är elevernas, 

föräldrarnas och/eller skolledningens fel om det är så att de (lärarna) inte når fram till eleverna. 
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För att förtydliga vad det är för resultat som undersökningen lett till, presenteras följande en 

lista över vad majoriteten av elever och lärare anser och vad observationerna visat är den bästa 

tiden, veckodagen, förhållandet till övriga aktiviteter samt klassrummet för arbetsro. Varje 

punkt i listan representerar en utav de undersökte faktorerna som kan ha en viss påverkan på 

arbetsron i skolan: 

 Förmiddagar och direkt efter lunch 

 Onsdagar och fredagar 

 Efter ett praktiskt ämne eller ett lugnt moment (t.ex. läsning) 

 Stort och rymligt med bra luft och temperatur 
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Diskussion 
Jag har valt att dela in diskussionsdelen i tre olika underrubriker. Den första delen handlar om 

de metoder som använts under undersökningen; hur det gick och vad som med fördel hade 

kunnat göras annorlunda för att få bättre resultat. Den andra delen anknyter till och försöker 

besvara undersökningens frågeställningar. I den tredje delen tar jag upp tankar som kommit 

fram under arbetets gång och som skulle kunna leda till vidare forskning på arbetet inom 

arbetsro. 

 

Metoddiskussion 

Observationerna och undersökningen som helhet mottogs mycket positivt av både skolledning, 

verksamma lärare och elever, och flera av lärarna menade att det skulle bli intressant att höra 

vad undersökningen skulle leda till. Samtliga observationer gick bra och det var inte särskilt 

många elever som ifrågasatta vad som gjordes eller varför jag inte deltog i själva 

undervisningen (som jag gjort tidigare på skolan). Svårast för att acceptera att jag vid det här 

tillfället endast skulle sitta med och observera och anteckna hade eleverna i årskurs sju. 

Anledningen till detta är antagligen att det är de elever som jag träffat mest. Årskurs nio som är 

den klass jag träffat näst mest hade inga som helst problem med att jag nu bara satt i ett hörn. 

Jag antar att ålder och självständighet är ytterligare två bidragande faktorer till varför de klarar 

av observationen bättre än sjuorna. 

Trots att det i samband med min presentation av arbetet var flera elever som tyckte att det kunde 

vara kul att få vara med och bli intervjuad, var det allt för få elever som hade med sig ett signerat 

och godkänt missivbrev tillbaka när jag väl skulle hålla i fokusgruppsintervjuerna. I en klass 

var det endast två elever som hade med sig en ifylld lapp och som ville vara med, vilket gjorde 

att jag i stället fick fråga om det fanns två elever till som skulle vilja ställa upp samt lämna 

lappen till mig i efterhand (alternativt be föräldrarna ringa, maila eller sms:a mig). Eftersom det 

inte i någon klass var fler än fem elever som hade med sig lapp kunde jag inte tillämpa det 

slumpmässiga urval av elever som jag hade önskat. I stället fick de elever som hade med sig 

lappen vara med på fokusgruppsintervjun, vilket innebär att urvalet inte kan definieras som 

representativt. Det vill säga, de elever som ingick i fokusgrupperna representerade inte hela den 

klass som de tillhörde. 

Under själva fokusgruppsintervjuerna var det inte att få eleverna att prata som var det svåra, 

utan att få dem att hålla sig till ämnet och att prata om det som jag frågade. De flesta elever 

hade väldigt mycket som de ville prata om och jag blev därför tvungen att stoppa upp dem och 

försöka styra om dem vid några tillfällen. Av den här anledningen finns det vissa svar och 

samtal mellan eleverna som kanske inte var riktigt det jag efterfrågade men som jag ändå fick 

gå vidare med på grund av tidsbrist för intervjutillfällena. Även elevernas påverkan på varandra 

bör uppmärksammas här. Visserligen kom flera olika elevgrupper fram till samma sak vid olika 

tillfällen och de hade till viss del individuella svar, men det går inte utesluta att svaren hade 

varit annorlunda om eleverna hade intervjuats var för sig. I övrigt fungerade intervjuguiderna 

för både lärarintervjuerna och fokusgrupperna som en bra mall och gav stöd för att se till att 

samtalen inte svävade ut alltför långt från de ämnen som var planerade att diskuteras. 

Med tanke på de tider som jag fick till mitt förfogande för att hålla mina fokusgruppsintervjuer 

så var dessa inget jag kunde påverka så mycket själv. Självklart hade lärarna tider där de ansåg 

det mer lämpligt än andra att jag lånade eleverna, vilka jag fick förhålla mig till. När jag skulle 

intervjua eleverna från årskurs åtta och nio hade jag tur som kunde lägga samtalen sist på dagen. 

Detta gav oss mer att prata om som var aktuellt för oss alla och dessutom hann de ha minst en 
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praktisk lektion under dagen. Fokusgruppsintervjun med årskurs sju fick jag hålla redan under 

dagens andra lektion eftersom det var då lärarna ansåg att de missade som minst av dagen. 

Följden blev att eleverna fick försöka tänka tillbaka mera och komma med tankar kring hur det 

varit tidigare skolår, något som jag själv inte visste något om. 

Det fanns även viss svårighet med att hitta bra tider för att hålla lärarintervjuerna. De flesta 

lärare var relativt fullbokade med lektioner under dagarna och ville helst inte förlora allt för 

mycket av sin planeringstid. Intervjun med läraren för årskurs nio var den enda intervju som 

hamnade efter skoldagens slut, då lärarens arbetslag hade arbetslagstid. De andra två 

intervjuerna bidrog totalt till att jag missade nästan två idrottslektioner, vars observationer nu 

inte är fullständiga. Information som lärarna för årskurs sju och nio gav men som inte kunde 

bekräftas av observationer var deras inställning till fredagar som en bra dag. Undersökningen 

skulle med fördel kunna utökas för att få möjlighet att i efterhand bekräfta det som sagts under 

intervjuer och fokusgrupper. 

Både lärarintervjuerna och fokusgruppsintervjuerna med eleverna hade möjligen kunnat bli 

ännu bättre om rummet där intervjuerna hölls hade varit detsamma vid alla tillfällen och att det 

då hade varit ett helt neutralt rum som inte ger lärarna eller eleverna för mycket intryck. Som 

det blev nu så hölls endast två (en lärarintervju och en fokusgruppsintervju) av de totalt sex 

olika intervjuerna på samma ställe. Detta rum var det som jag skulle ha föredragit för samtliga 

intervjuerna då det var ett mindre konferensrum beläget i en del av skolan där det nästan inte är 

någon som passerar. Av de andra två lärarintervjuerna hölls den ena i ett av årskursens klassrum 

och den andra utanför lärarrummet (där var det många, både lärare och elever, som passerade). 

Vad gäller de andra fokusgrupperna så fick jag hålla ett av samtalen i ett av årskursens klassrum 

där dels en del folk passerar och där eleverna som har klassrummet som sitt hemklassrum stod 

utanför och väntade under slutet av vårt samtal. Den andra hölls i skolans bibliotek där vi kunde 

vara relativt ostörda. Anledningen till att intervjuerna fick hållas på så många olika ställen var 

mestadels för att de flesta rum var bokade sedan tidigare. 

 

Validitet och generaliserbarhet 

I frågeställningen efterfrågas svar om när på dagen och veckan arbetsron är som bäst, i vilka 

förhållande till andra lektioner som det blir bättre och sämre samt hur klassrummet ska se ut för 

att ge de bästa förutsättningarna för arbetsro. Jag anser att jag under observationerna, 

intervjuerna och fokusgrupperna har fått svar på dessa frågor. Uppsatsen som sådan kan därmed 

anses ha en hög validitet. Det är dock svårt att avgöra om samma resultat skulle ha fåtts med en 

annan klass eller med en annan lärare och så vidare. Då det sannolikt finns många faktorer som 

spelar in när det handlar om arbetsro är det svårt att utesluta att de resultat som gavs endast 

berodde på de faktorer som undersöktes för uppsatsen. 

Något som kan ifrågasättas är uppsatsens generaliserbarhet. Svaren som samlats in under tiden 

för undersökningen är möjligen, till viss del, kopplade till klass och eventuellt skola. För att få 

resultat som skulle ha gett större generaliserbarhet skulle en större undersökning behövt göras. 

Vid mer tid föreslås att följande åtgärder ska vidtas: 

 En och samma klass ska observeras under samtliga veckodagar, gärna flera veckor, för 

på så vis kunna upptäcka ett mönster samt undvika tillfälliga formtoppar eller svackor. 

 

 Olika klasser på samma skola (som har lektioner i samma klassrum) ska observeras för 

att det ska vara möjligt att dra en bättre slutsats om klassrummens påverkan. 
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 Olika skolor behöver observeras för att säkerställa att det inte är lärarna eller skolan 

som påverkar eleverna att uppträda på ett visst sätt under olika tider eller lektioner. 

Resultatdiskussion 
Vilken tid på dagen (och eventuellt veckan) upplevs arbetsron vara som bäst? 
I de resultat som undersökningen ledde till visade det sig att det främst är på förmiddagarna 

som det är bäst arbetsro på dagen och därefter lektionen direkt efter lunch. Vilken av 

förmiddagslektionerna som är den allra bästa rådde det visserligen delad mening om, men de 

flesta som tillfrågades i intervjuerna ansåg att den andra lektionen var bäst. Motiveringen var 

att de har hunnit vakna till ordentligt samt pratat av sig lite med klasskamraterna under dagens 

första rast. Även observationerna visade att det var bäst arbetsro under förmiddagen, dock 

verkade graden av arbetsro inte enbart bero på tid på förmiddagen utan även på vilket ämne 

eleverna hade. Överlag var ändå andra halvan av första lektionen, den andra lektionen samt 

första halvan av den tredje lektionen (lektionen precis innan lunch) den tid på dagens som 

observationerna visade hade bäst arbetsro. Förmiddagslektionerna, mer exakt de två första 

lektionerna på dagen, är inom Waldorfpedagogiken den tid på dagen som de väljer att lägga 

teoretiska ämnen, då de menar att den här tiden är morgonens piggaste stund. 

Vad gäller veckodag visar observationerna att onsdag och torsdag är de dagar som det råder 

bäst arbetsro på. Även flera av eleverna och lärarna ansåg att onsdagar nog är det bästa, 

samtidigt menar de att fredagar är bra eftersom alla (både elever och lärare) är glada och 

avslappnade då eftersom de snart får gå på helg. Om detta finns det tyvärr ingen forskning som 

varken kan bekräfta eller motsätta sig mot de resultat jag fått fram. Egna tankar kring fredagen 

som lektion stämmer dock inte riktigt överens med majoriteten av de andras (de intervjuades) 

då jag upplevt fredagar som en ganska stökig och ofokuserad dag. Samtidigt vill jag ifrågasätta 

lärarna som upplever att alla elever är glada på fredagar, då jag menar att det nog finns flera 

elever som snarare bävar för helgen; dess otrygghet och brist på rutiner. Eller har alla det så bra 

hemma att faktiskt samtliga upplever fredag som en toppendag? 

 

Vilka förhållanden verkar finnas mellan olika aktiviteter när arbetsron är bättre eller sämre? 
Från intervjuerna och fokusgrupperna fick jag fram att de flesta föredrar en teoretisk lektion 

som ligger efter en praktisk, vilket bara till viss del kan bekräftas av observationerna. Det som 

däremot visade sig påverka efterföljande lektion var vad lektionen innehöll. Om lektionen 

inneburit stormiga diskussioner eller andra saker som fått eleverna endera uppeldade eller på 

annat sätt uppe i varv, kunde man räkna med att starten på efterföljande lektion var stökigare 

och tog längre tid att starta igång. Motsatt fick en lektion med lugna moment som läsning en 

positiv påverkan på efterföljande lektion. Även prov eller andra intensiva och ansträngande 

lektioner hade en märkbar påverkan på efterföljande lektion, dock varierade det mellan eleverna 

hur de uppförde sig efter provet. Flera elever menade att det kunde göra dem trötta och irriterade 

resten av dagen om de misstänkte att provet inte gått bra. De kunde också bli lättade och pratiga 

eller trötta och orkeslösa efteråt. Ett prov kan även påverka lektionen innan om det är så att 

eleverna är nervösa och spände inför det som komma skall. 

Något som samtliga fokusgruppsdeltagare och två av de tre lärarna var överens om var att 

lektionen efter idrott och hälsa inte är en bra lektion. Lärarna och eleverna menade att de 

kommer sent och måste stressa från idrotten. Läraren märker även av en skillnad mellan de 

klasser som under en dag ska genomföra samma moment, nämligen att den klass som har 

lektionen efter idrotten får betydligt mindre gjort i jämförelse med de klasser som genomför 

momentet under en annan tid på dagen. Den lärare som inte svarade på det här viset undervisar 

i idrott och hälsa och har därför ingen erfarenhet av hur lektionen efter detta pass ser ut. 



29 

 

Det är dessvärre dåligt med forskning på det här ämnet, men mina egna erfarenheter och tankar 

kring lektionernas påverkan på varandra påminner mycket om det som kommer fram genom 

intervjuerna. Jag tyckte själv att det var tungt att ha en hel skoldag utan några praktiska ämnen, 

eftersom de praktiska och estetiska ämnena gör att stämningen i klassen lättar och man får lov 

att (till viss del) vila hjärnan och i stället koncentrera sig på att arbeta med händerna och 

kroppen. Samtidigt är det, som observationerna visat, ett mer tillåtande klimat i klassrummen 

under dessa lektioner vilket gör att man kan passa på att småprata med kompisarna under tiden. 

 

Var är arbetsron som bäst? Kan man se att arbetsron generellt är bättre i ett visst/en viss typ 
av klassrum och vad utmärker i så fall detta/dessa klassrum? 
Resultaten från hur klassrummet ska se ut för att det ska vara så bra arbetsro som möjligt skiljer 

sig åt en hel del mellan olika elever, lärare och observatör. Eleverna menade att de vill ha en 

hög trivsel- och mysfaktor i klassrummet med fina färger på väggarna, bekväma stolar, gärna 

någon soffa i klassrummet och fina bilder eller fotografier på väggarna. De pratade även om 

klassrummets storlek, tillgång till grupprum samt temperatur, luft, ljus och ljud. Även lärarna 

var inne på elevernas sistnämna faktorerna, men pratade dessutom om ergonomi och att det är 

viktigt att man enkelt ska kunna möblera om i klassrummet för att kunna variera med lektionens 

innehåll. Observationerna visade främst att klassrummets storlek och tillgång till grupprum var 

avgörande men det noterades även att temperatur, luft, ljus och ljud varierade mellan 

klassrummen. 

Ljus och ljud är två faktorer som beskrivs ha stor påverkan på hur arbetsmiljön upplevs och på 

hur effektivt den anställde, eller i detta fall eleven, arbetar (SOU 2009:47). I rapporten 

framkommer det att ljudet påverkar koncentrationen och vakenheten och de menar att en viss 

nivå av buller gör att man håller sig mer vaken och blir mer effektiv än om det är helt tyst. Även 

ljuset är viktigt när man utför ett arbete. SOU menar att dåligt ljus gör att eleven kan fatta 

felaktiga beslut på grund av missar, samtidigt som att det dessutom tar längre tid att utföra ett 

arbete, som till exempel läsa en text, om ljuset är dåligt. Både ljud och ljus nämns också av 

Duvner och Sparrwardt (2010) som två viktiga faktorer som kan påverka koncentrationen och 

därmed arbetsron. Några andra fysiska faktorer som de påpekar kan störa arbetsron är antalet 

dörrar och fönster i klassrummet samt elevarbeten och pedagogiska verktyg på väggarna. 

Så gott som samtliga av de observerade lektionerna har varit i ett klassrum med mycket fönster, 

både ut mot skolgården och ut mot korridoren, vilket innebär att förbipasserande lärare, elever 

eller övrig personal och besökare har möjlighet att titta in i klassrummet medan lektionen pågår. 

De flesta elever och lärare upplevde inte att det var ett jättestort problem, möjligen att det är 

svårare för yngre elever men att det är en vanesak som eleverna i de observerade klasserna inte 

längre lägger någon större vikt vid. Några menade att det beror på vad som händer utanför och 

om det är någon utanför som gör något som drar elevernas uppmärksamhet till sig, till exempel 

en annan elev som går förbi och gör en grimas. Min uppfattning av främst elevernas, men även 

till viss del lärarnas, påverkan av de förbipasserande är dock lite större än vad de själva påstår. 

Jag upplevde nämligen att ganska många vände blicken mot fönstren när någon eller några gick 

förbi. Mest uppmärksamhet drog andra elever som gick i grupp och pratade och väsnades i 

korridoren. 

Något annat som upplevdes som ett störande moment under många av de observerade 

lektionerna och som definitivt drog både lärares och elevers uppmärksamhet trots att det syntes 

att de försökte låta bli, var elever som kom i klassrummet för att hämta något ur sitt skåp. Varje 

elev har ett hemklassrum och så även de undervisande mentorerna i årskursen. Detta gör att 

läraren alltid undervisar i ett och samma klassrum, eleverna får flytta runt och har därmed inte 
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alltid med sig sina saker vid lektionsstart. Lyckligtvis använder klasserna nu för det mesta 

datorn till de flesta arbetet, vilka eleverna oftast har med sig, men ska de använda något annat 

som hör till ämnet är eleverna sällan förberedda på detta. Det här går att koppla till 

undersökningen av Duvner och Sparrwardt (2010) som skriver att hurtsarnas, i det här fallet 

skåpens, placering i (eller utanför) klassrummet kan innebära mer spring mellan bänken och 

skåpet. Detta får till följd att elevernas tankar är någon annanstans än där de borde vara, endera 

för att de själva är uppe och springer eller för att de störs av någon annan elev som är det. 

Fortsatt menat de att antalet tillfällen som alla elevers uppmärksamhet är riktad mot samma 

uppgift blir sämre av alla de intryck som elever, speciellt med koncentrationssvårigheter, kan 

tillgodo se sig.  

 

Finns det andra faktorer som elever och lärare i den aktuella undersökningen anser viktiga för 
att bibehålla en god arbetsro? 
Det var framförallt två faktorer som av lärare och elever ansågs viktiga för att skapa god 

arbetsro, nämligen klasskamraterna (klassammansättningen) och lärarna. Både lärare och elever 

var vid flera tillfällen inne på att det handlar om inre faktorer såsom klassammansättningen. 

Eleverna pratade om att vissa personer i klassen störde mer än andra och att dessa ofta fick med 

sig fler i sitt prat och stök. Lärarna antydde något liknande, men var mer försiktiga än eleverna 

med att peka ut att det alltid är en eller flera specifika elever från klasserna som stör, utan de 

menade i stället på att det oftast är någon eller några elever som stör arbetsron. Vem eller vilka 

som börjar var för lärarna inte intressant, vilket var den motsatta upplevelsen mot vad jag fick 

av eleverna, både under fokusgrupperna och observationerna. Detta knyter an till rapporten som 

Skolverket (2006) tog fram år 2006 där endast 67 % av de tillfrågade eleverna upplevde att de 

alltid eller nästan alltid hade arbetsro. De elever som inte upplevde att de hade arbetsro menade 

att det främst berodde på att de kände sig störda av andra i klassen eller av allmän oordning i 

klassrummet. Även Stensmo (1997) pratar om olika moment som kan störa klassen på olika 

sätt, dessa kallar Stensmo för synliga och osynliga moment. De synliga momenten är sådan som 

direkt stör hela klassen, medan osynliga moment exempelvis kan vara en elev som 

dagdrömmer, vilket i sin tur kan störa klassen. 

När det handlar om lärarnas påverkan på arbetsron var det bara eleverna som kom in på att detta 

skulle vara en bidragande faktor. I fokusgrupperna efterfrågade eleverna strängare och tydligare 

lärare som inte är ”för roliga”. Carlgren och Marton (2003) skriver att en lärare ska vara sträng, 

visa vem som bestämmer och ha tydliga förväntningar på eleverna. I Haninge Kommuns rapport 

”Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro?” (2008) nämns pedagogerna som en av 

de allra viktigare faktorerna för att skapa god arbetsro, den andra viktigaste faktorn var 

pedagogiken. De tillfrågade pedagogerna i rapporten menar att det är elevernas, 

vårdnadshavarnas eller skolledningens fel om pedagogiken inte fungerar, vilket inte var något 

som framkom under min undersökning. 

En tredje faktor som kom fram främst under intervjun med läraren för årskurs nio, men även 

under observationerna, var motivation. Läraren säger att det är viktigt att eleverna förstår varför 

de ska göra ett visst moment och att de anser att det är meningsfullt för dem. Jag menar även 

att det kan vara personliga egenskaper eller motiv som ligger bakom till varför en elev väljer 

att jobba hårdare och mer koncentrerat än andra. Det här svaret fick jag av Nils när jag frågade 

honom i slutet av intervjun om det var något han ville lägga till som kunde vara bra att ha med 

sig under mitt fortsatta arbete om arbetsro: 

Nils – Bra fråga! … Men om man hittar bra uppgifter som eleverna förstår varför dom ska göra det 

dom ska göra, något som de är med på från början och känner att det inte är något som jag har hittat 

på bara för att dom ska få betyg senare. Jag tror att man gör det allt för ofta tyvärr, kör på, eftersom 
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det är saker som är viktiga och som man måste gå igenom, men när man hittar uppgifter som eleverna 

kan känna är meningsfulla, då kan man få den för min del den ultimata klassrumssituationen. Det 

handlar inte bara om det här med att vara tysta och ge arbetsro som är en god miljö för lärande, utan 

det är lika viktigt att dom är delaktiga och är med i en diskussion. Sitter dom bara tysta så är det ju 

inget utbyte heller, utan är det en diskussionsuppgift så måste ju alla vara delaktiga. Man måste visa 

hänsyn och respektera dom andra när det ska vara tyst i klassrummet, men det handlar om att 

uppgiften ska vara tillräckligt meningsfull för eleverna. 

Även under observationerna kunde man till viss del uppleva att eleverna arbetade bättre och 

därmed gav varandra bättre arbetsro, när de gjorde saker som de kände var väl motiverade, 

roliga och/eller intressanta. Ett exempel på detta var när årskurs åtta skrev om droger, då detta 

nog kan anses vara ett för dem aktuellt ämne som de känner berör dem. Om detta skriver även 

Carlgren och Marton (2003) som menar att det är viktigt att motivera för eleverna varför de ska 

utföra ett visst moment och att få med sig eleverna redan från lektionsstart. 

De faktorer som kommit upp under den här rubriken är sådant som kan liknas vid någon typ av 

bonusmaterial. Jag har tidigare i uppsatsen inte tagit ställning till något utav detta utan hade 

snarare tur som kunde hitta delar från ”Tidigare forskning” som jag kunde knyta an det till. 

 

Vidare forskning 

När jag kom ut till den skola som undersökningen skulle göras på och började prata med lärarna 

i de olika ämnen där jag skulle vara med, var många positiva och extra glada över att jag skulle 

vara med och observera just dem. Många lärare menade att ”då kan ju du ge mig tips sen på vad 

jag gjorde eller sa som var otydligt” eller ”kan du berätta för mig efteråt då vad jag borde göra 

annorlunda?”. Den här reaktionen fick jag från flera lärare ända tills jag sa att det främst är 

eleverna jag kommer titta på, och ”nej, jag ska tyvärr inte stanna kvar hos dig under alla dina 

lektioner idag, jag följer den här klassen”. Det verkar finnas ett otroligt sug från lärarna att bli 

kartlagda på något vis, att få feedback och tankar kring vad som för ”oss vuxna” är självklara 

och begripliga begrepp men som inte verkar gå hem hos eleverna. Ett förslag på forskning vore 

alltså att gå in för att observera ett visst ämne för att titta och lyssna på lärarna när de pratar 

eller håller genomgångar och se på hur eleverna reagerar på olika ord och förklaringar. Kanske 

behöver de som undervisat några år få sina lektioner kollade för att de ska hålla sig ”up to date” 

med eleverna? 

Något annat som jag skulle tyckt vara intressant riktar sig mot idrottslektionerna. De flesta 

elever menade att det är bäst att idrottslektionen ligger sist på dagen eftersom de då inte behöver 

gå tillbaka till skolan efteråt och kan därmed duscha och göra sig i ordning hemma. Någon 

enstaka elev nämnde ändå att det inte är så dumt att starta dagen med idrott, eftersom man 

vaknar till och jobbar bättre under resten av dagen. Ett andra förslag på forskning är alltså att 

gå in för att enbart observera lektioner som ligger direkt efter ett idrottspass och försöka täcka 

in olika positioner under dagen. Kanske är det så att lektionen direkt efter idrotten är stökig och 

eleverna törstiga, men att resten av dagen blir kanon? 
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Bilagor 
Bilagorna presenteras i den ordning de omnämns i rapporten. Alla namn i intervjuerna är 

fingerade för att det inte ska gå att identifiera någon av eleverna eller lärarna. Av samma 

anledning nämns inga namn (eller ens kön) på eleverna eller lärarna som har observerats. 

 

Missivbrev till föräldrar 

Missivbreven till föräldrarna i de olika klasserna var identiska, med den lilla skillnaden att 

årskurssiffran ändrades. I ”Bilagor” finns endast missivbrevet till målsmän för elever i årskurs 

sju bifogat. Anledningen till att det inte gjordes ett och samma brev till samtliga elever var för 

att det skulle vara lättare att hålla isär vilka elever som tillhörde vilken årskurs när eleverna 

började lämna in sina tillstånd.  
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Till föräldrar/målsman för elever i årskurs 7 

 

Hej, 

Mitt namn är Amanda Lauridsen och jag är lärarstudent på Högskolan Väst. Från och med 
vecka 46 fram till årets slut kommer jag att genomföra en forskning om arbetsro i bland annat 
Ditt barns klass. Forskningens tyngdpunkt kommer att ligga i observationer som kommer göras 
i klassen vid två olika tillfällen. 

Jag önskar nu att Du som målsman skulle vilja ge mig tillåtelse att genomföra en 
fokusgruppsintervju där Ditt barn ingår. Gruppintervjun kommer att genomföras efter nästa 
veckas observation och gruppen kommer då att diskutera arbetsro utifrån dagen som gått 
(mina observationer och elevernas tankar). Utifrån de elever som fått sitt godkännande att 
delta i intervjun kommer jag att slumpmässigt välja ut fyra elever, vilket innebär att Ditt barn 
inte per automatik kommer att medverka i intervjun i och med Ditt godkännande. 

Intervjun kommer efteråt att transkriberas (skrivas ut) och elevernas anonymitet garanteras. 
Det som sägs under fokusgruppsintervjun kommer att användas i den uppsats som arbetet 
kommer generera och elevernas uttalande kommer att användas för att bekräfta eller 
motsäga de observationer jag själv gjort i ämnet i fråga (självklart under fingerade namn). 

 

Vid frågor, tveka inte över att höra av er:  

Telefonnummer: 0763-18 62 97 

E-mail: amanda.lauridsen@student.hv.se 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ger Du ditt tillstånd att låta ditt barn delta i intervjun om arbetsro? 

 

Ja, jag ger mitt godkännande att låta mitt barn delta i intervjun. 

Nej tack, jag vill inte att mitt barn deltar i intervjun. 

 

Vill eleven delta i intervjun? 

Ja, jag vill delta i intervjun. Nej, jag vill inte delta i intervjun. 

 

Elevens namn: 

____________________________________________________________ 

Målsmans underskrift: 

____________________________________________________________ Returnera lappen senast mån. 24/11. 

 

mailto:amanda.lauridsen@student.hv.se


36 

 

Observationsschema 

Observationsschema 
 

Årskurs: 

Ämne: 

Lektion nr: 

Tid på dagen: 

Datum: 

Undervisningstid (min): 

Uppskattad effektiv 

undervisningstid (min): 

 

Antal lärare i klassrummet: 

 

Antal frånvarande lärare: 

Antal elever i klassrummet: 

 

Antal frånvarande elever: 

Aktivitet före aktuell lektion: 

 

 

Aktivitet efter aktuell lektion: 

Klassrummets fysiska miljö: 

 

 

 

Klassrummets ljud, ljus, temperatur m.m.: 

 

 

 

Elevernas stämning vid lektionsstart: 

 

 

Elevernas stämning vid lektionsslut: 

 

 

 

Eleverna under lektionen: Råder arbetsro för de som önskar arbete med de anvisade 

uppgifterna? Vad gör de elever som inte arbetar?  
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Speciellt uppmärksammade händelser under lektionen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observationsschemat är utvecklat utifrån Skolinspektionens (2012) klassrumsobservations-

schema för kvalitetsgranskning samt Kommunförbundet Skåne (2014.2). 
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Intervjuguide lärare 

Intervjuguide för lärarintervjuerna: 
 

1) Skulle du beskriva lektionen som en typisk lektion? På vilket sätt? Vad var annorlunda? 
 

2) Hur upplevde du att arbetsron var på din lektion idag? 
 

3) Vad tror du bidrog till att arbetsron var just så idag? 
 

4) Innan den här lektionen hade eleverna __________, tror du att det kan ha påverkat 
elevernas arbetsro under lektionen? Varför eller varför inte? 
 

5) Efter den här lektionen hade eleverna __________, tror du att det kan ha påverkat 
elevernas arbetsro under lektionen? Varför eller varför inte? 
 

6) Upplever du att arbetsron är bättre när den ligger före eller efter en viss aktivitet 
(lektion, lunch m.m.)? 
 

7) Upplever du att arbetsron är sämre när den ligger före eller efter en viss aktivitet 
(lektion, lunch m.m.)? 
 

8) Upplever du att arbetsron varierar beroende på veckodag? Hur? När upplevs arbetsron 
som bäst med avseende på veckodag? 
 

9) Upplever du att arbetsron varierar beroende på tid på dagen? Hur? När upplevs 
arbetsron som bäst med avseende på tid på dagen? 
 

10) Klassrummet som lektionen utspelade sig i hade [följande fysiska miljö], upplever du 
att arbetsron varierar beroende på i vilket klassrum ni befinner er? Hur? 
 

11) Hur skulle du beskriva det klassrum som har de bästa förutsättningarna för arbetsro? 
 

12) Har du något att tillägga i ämnet som kan vara till min fortsatta hjälp?  
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Intervjuguide fokusgrupp 

Intervjuguide för fokusgruppsintervjuerna: 
 

1) Skulle ni beskriva dagens lektioner som typiska? På vilket sätt? Vad var annorlunda? 
 

2) Hur upplevde ni överlag att arbetsron var på dagens lektioner? 
 

3) Vad tror ni gjorde att arbetsron var så idag? 
 

4) Under vilken lektion tycker ni att det var bäst arbetsro idag? Varför? 
 

5) Innan den lektionen hade ni __________, tror ni att det kan ha påverkat arbetsron 
under lektionen? Varför eller varför inte? 
 

6) Efter den här lektionen hade ni __________, tror ni att det kan ha påverkat arbetsron 
under lektionen? Varför eller varför inte? 
 

7) Under vilken lektion tycker ni att det var sämst arbetsro idag? Varför? 
 

8) Innan den lektionen ni __________, tror ni att det kan ha påverkat arbetsron under 
lektionen? Varför eller varför inte? 
 

9) Efter den lektionen hade ni __________, tror ni att det kan ha påverkat arbetsron 
under lektionen? Varför eller varför inte? 
 

10) Upplever ni att arbetsron är bättre när den ligger före eller efter en viss aktivitet 
(lektion, lunch m.m.)? 
 

11) Upplever ni att arbetsron är sämre när den ligger före eller efter en viss aktivitet 
(lektion, lunch m.m.)? 
 

12) Upplever ni att arbetsron varierar beroende på veckodag? Hur? När upplevs arbetsron 
som bäst med avseende på veckodag? 
 

13) Upplever ni att arbetsron varierar beroende på tid på dagen? Hur? När upplevs 
arbetsron som bäst med avseende på tid på dagen? 
 

14) Klassrummen som ni har ser olika ut, upplever ni att arbetsron är bättre i ett visst 
klassrum? Varför? Hur ser det klassrummet ut? 
 

15) Hur skulle ni beskriva det klassrum som har de bästa förutsättningarna för arbetsro? 
 

16) Har ni något att tillägga om arbetsro som kan vara till min hjälp? 
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