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Sammanfattning 

 

Författarens namn: Jonas Juntunen  

Titel: Införandet av Quadricepspedagogik på Ekhammarskolan 

Engelsk titel: The introduction of the Quadricpes padagogy on Ekhammarskolan 

Antal sidor: 66 
 

 

Syftet med denna undersökning är att mäta och identifiera eventuella förändringar över tid, 

vad gäller arbetsmiljön och måluppfyllelsen, under implementeringen av Quadriceps-

pedagogiken på Ekhammarskolan. Arbetsmiljö definieras i denna studie som mål vilka 

Quadricepspedagogiken vill uppnå. Med måluppfyllelse menas niornas meritvärden och 

andelen elever som når alla målen i nian. 

    

Studiens metod utgår från en kvantitativ longitudinell utvecklingsstudie genomförd som en 

survey-undersökning där resultaten tolkas med en ansats som lutar åt 

skoleffektivitetsforskning. Resultatet kvantifieras till ett antal positiva och negativa 

förändringar över tid. Mätningen av arbetsmiljön gjordes utifrån frågeställningar där man vill 

uppnå det arbetssätt som Quadricepspedagogiken förespråkar. Frågeställningarna i enkäterna 

gav svar som eventuellt kan indikera positiva och negativa förändringar i arbetsmiljön. 

Enkäterna genomfördes åren 2006-2009. 

 

Resultatet visar att av 22 frågeställningar som ställts upp i problemformuleringen upplevdes 

12 som positiva förändringar, 3 som oförändrade och 7 som negativa. Det mest utmärkande 

var att eleverna upplevde att lektionernas startblock gav en lugnare och tystare ingång till och 

början på lektionen, att börja-med-uppgiften underlättade för dem att komma igång med 

lektionen och att koncentration under lektionerna blev bättre.  

 

Studien av måluppfyllelsen, det vill säga meritvärdena samt andelen elever som når målen, 

varierade kraftigt under åren 2006-2009. Variationen kan inte ha något samband med 

Quadricepspedagogikens införande. Det behövs ytterligare forskning för att kunna fastställa 

hur meritvärdena förändras över tid. Författaren föreslår i diskussionen yterliggare studier av 

flera skolor som infört Quadricepspedagogiken och hur deras meritvärden förändras över tid. 

 

 

Sökord: Framgångsrika skolor, Quadriceps, pedagogik, skola, meritvärden, 

Skoleffektivitetsforskning, Lorraine Monroe 
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1. Inledning 

 

Att vara lärare innebär att man ständigt utsätts för nya erfarenheter, både bra och dåliga.   

Nästan varje lektion lär man sig något nytt av de interaktioner man gör med eleverna, som 

leder vidare till att man reflekterar över frågor som; - Hur kan jag få eleverna att lära sig mer? 

- Vad ska jag göra för att få dem att arbeta mer koncentrerat? Kan skolan och dess 

organisation hjälpa den enskilda läraren i utövning av lektionerna? Quadriceps är en 

pedagogik som inbegriper hur man som lärare strukturerar en lektionsstart och slut, samt hur 

man belönar goda insatser bland eleverna. Vad kan då hända på en skola när man inför denna 

pedagogik? Det är det denna studien kommer att handla om.  

 

1.1 Personlig bakgrund 

Jag är utbildad 4-9 Ma/NO/Tk-lärare. Jag tog min examen 1999 från dåvarande Växjö 

Universitet. Hösten 2005 började jag arbeta som grundskollärare i matematik och 

naturvetenskapliga ämnen samt teknik på Ekhammarskolan i Kungsängen. Jag hade då arbetat 

som lärare i 6 läsår på två olika högstadieskolor. En i Gnosjö och en i Bjärred. Jag fick veta att 

Ekhammarskolan skulle införa Quadricepsmetoden som jag blev nyfiken på, men hade då 

ingen aning om vad den innebar. Under det läsåret 2005/2006 hade vi fyra studiedagar kring 

Quadricsepsmetoden. Vid två tillfällen föreläsningar och i juni månad två arbetsdagar där vi 

formulerade målen för Quadricpes inför höstterminen 2006. Tanken att göra en studie kring 

införandet växte fram under våren 2006 och under sommaren 2006 formulerade jag mina 

tankar till ett syfte. I augusti 2006 bytte jag arbetsgivare för att arbeta på en annan skola i en 

annan kommun. Även om jag bytte arbetsgivare så var det intressant att fullfölja studien 

eftersom resultaten från denna kan vara intressant för andra skolor som funderar på att införa 

Quadriceps eller valda delar av denna metod.  

  

 

1.2 Bakgrunden till Quadriceps på Ekhammarskolan 

 

Ekhammarskolan är en verklig (namnet är inte påhittat), 6-9 skola som ligger i Kungsängen i 

Upplands-Bro kommun utanför Stockholm. På skolan finns 4 arbetslag som vartannat år 

arbetar med 6or och 8or och vartannat år 7or och 9or. I strävan att nå en högre måluppfyllelse 

och en bättre arbetsmiljö började Ekhammarskolan på att införa en egen variant av 
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Quadricepspedagogik. Man tog då hjälp av stiftelsen Quadriceps (www.quadriceps.se), som 

bedriver utbildningsverksamhet om Quadricepsmetoden.  

 

 

Klassrumsstruktur 

Quadricepsmetoden är en metod som strävar efter att skapa en struktur för eleverna under 

deras skoldag och framförallt under lektionerna. Metoden bygger på att alla lektioner inleds 

på liknande sätt. Man har ett likadant ”startblock” på alla lektionerna i skolan. Läraren går in i 

klassrummet 5-10 minuter innan lektionen börjar och förbereder, skriver upp mål och ”börja 

med uppgift” även kallad ”startuppgift” på tavlan och lägger eventuellt ut skrivpapper på 

bänkarna. Sedan öppnar läraren för eleverna, hälsar och tar emot dem i dörren och 

kontrollerar att de har med sig sitt material till lektionerna. Eleverna står på led, kommer in , 

går tyst till sin plats, sätter sig ner och börjar med en startuppgift som står på tavlan. Därefter 

går läraren igenom målen för lektionen som skrivits upp på tavlan. Sedan genomförs 

lektionen som kan vara grupparbete, egna studier, genomgångar, med mera. I slutet av 

lektionen kopplar läraren tillbaka till kunskapsmålen och med eleverna konstateras om man 

nått målen eller inte. Man städar också sina bänkar i detta slutblock och lektionen avslutas på 

lärarens kommando. Tanken är att det ska fungera så. Om det sen efterlevs varje lektion i 

praktiken är en annan historia som denna studie ämnar att följa upp. 

 

Utmärkelser och samlingar 

Vid regelbundna samlingar ges utmärkelser till de elever som gjort positiva framgångar under 

tiden sen förra samlingen. Syftet är främja positivt beteende genom positiv förstärkning. 

Elever som gör framsteg i olika avseenden i skolan, t ex börjat göra alla sina läxor, får stå i 

rampljuset och känna sig duktiga. Tanken är att andra elever också ska inspireras att göra på 

samma vis. 
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2. Syfte 

 

Huvudsyftet med denna undersökning är att följa implementeringen av Quadricepspedagogik 

vid Ekhammarskolan i Kungsängen. För att uppnå huvudsyftet fokuserar jag på att studera hur 

elever och personal upplever arbetsmiljön på lektionerna under och efter införandet av denna 

pedagogiska metod. Jag vill också genom enkäterna studera samlingarna och hur de upplevs 

av elever och lärare. 

 

Vidare avser jag att undersöka hur elevernas måluppfyllelse påverkats under införandet av 

denna pedagogik. Med måluppfyllelse avses i denna studie avgångsklassernas meritvärde i 

årskurs 9, samt andelen elever som når minst godkänt i alla ämnen. 

 

Syftet är alltså att mäta och identifiera eventuella förändringar över tid, vad gäller 

arbetsmiljön och måluppfyllelsen på Ekhammarskolan. 
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3. Problemformulering 

 

3.1 Problemformulering 

- Hur upplever elever och lärare arbetsmiljön under lektionerna i skolan under och efter 

införandet av denna pedagogik? 

 

- Hur upplever elever och lärare samlingar och utmärkelser under och efter införandet av 

denna pedagogik? 

 

- Hur förändras måluppfyllelsen under och efter införandet av Quadricepspedagogiken? 

 

 

3.2 Definitioner  

Under och efter införandet 

Höstterminen 2006 får anses vara ”under införandet”. 

Höstterminen 2009 får anses vara ”efter införandet”. 

 

”Aulasamling” benämns i vissa frågor som ”samling”. Båda begreppen är dock samma 

företeelse i denna studie och rapport.  

 

Arbetsmiljö 

En god arbetsmiljö definieras i denna studie när några av de mål som Quadricepspedagogiken 

satt upp uppfylls. 

 

I enkäten väljer jag att specifikt följa upp hur elever och lärare upplever dessa mål. Målen jag 

väljer är följande: 

  

Quadricepspedagogiken eftersträvar att: 

 

- Det är lugnt och tyst när eleverna går in på lektionerna. 

- Läraren hälsar på varje elev enskilt när de går in på lektionerna. 

- Läraren kontrollerar att eleverna har med sig sitt material till lektionerna. 

- Läraren ger en ”börja med” uppgift i början på lektionerna.   

- Det ska vara lätt att komma igång med hjälp av ”börja med” uppgifterna. 
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- Eleverna får veta vad som är kunskapsmålet med lektionerna. 

- Det under lektionerna är lugnt och tyst i klassrummet vid enskilt arbete. 

- Varje elev vet vilka läxor den har varje vecka. 

- Varje elev får arbeta i lugn och ro på lektionerna. 

- Klasskamrater inte stör andra elevers koncentration på lektionerna 

- Eleverna städar sina arbetsplatser/bänkar efter lektionerna. 

- Lektionerna avslutas med en repetition av kunskapsmålen. 

- Lektionerna avslutas gemensamt och på lärarens tecken.  

- Varje elev har varit på en samling varje terminen. 

- Varje klass har varit på en samling denna terminen. 

- Flera elever har fått en utmärkelse på en samling varje termin. 

 

För att få en djupare och mer nyanserad bild av vad elever och lärare tycker om utmärkelserna 

väljer jag också att ställa följande frågor:   

 

- Varje elev vet vad som krävs av henne/honom för att få en utmärkelse. 

- Någon elev i varje klass har fått en utmärkelse på en samling varje termin. 

- Det är spännande att se vem som får en utmärkelse. 

- Det är fint att få en utmärkelse.  

- Om en elev i en klass får en utmärkelse så känner en annan elev sig stolt över denna 

eleven. 

 

 

Måluppfyllelse 

Med måluppfyllelse menas i denna studie niondeklassarnas meritvärde och andelen elever 

som når målen i alla ämnen. Meritvärde är betygen omräknade till poäng och summerade. 
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4. Tidigare forskning 

 
 

Motivet för att bli en Quadricepsskola är att man vill bli en mer framgångsrik skola.  Vad är 

då en framgångsrik skola? Höög (2011) definierar en framgångsrik skola som en skola som 

når höga kunskapsmål och når de social mål som är uppsatta. Enligt Höög innefattar de soci-

ala målen elevernas attityder, värderingar, hälsa och välbefinnande men också personlig ut-

veckling. Quadricepspedaogiken fokuserar på en gemensam lektionsstruktur, men också på en 

gemensam värdegrund och belöningssituationer i form av aulasamlingar. Vad säger då tidi-

gare gjord forskning om framgångsrika skolor? I detta avsnitt redogör jag för vad forskare har 

kommit fram till kring forskning om framgångsrika skolor, samt vad ett projektarbet kommit 

fram till. 

 

 

4.1 Forskning om framgångsrika skolor 

Det finns ett antal sökträffar på sökordet ”framgångsrika skolor”. Flera avhandlingar och 

studier tar upp ämnet. Vad beträffar svenska träffar så dyker framförallt en person upp – 

Lennart Grosin. Grosin har verkat vid Stockholms universitet och skrivit flera rapporter som 

behandlar framgångsrika skolor. Bland annat har han författat ett kapitel i en rapport - 

Skolutvecklingens många ansikten, (Skolverket, 2003). I detta kapitel redogör Grosin för hur 

skoleffektivitetsforskningen började med Colemanrapporten på 1960-talet och som sedan har 

fortsatt och så småningom lett till en mer positiv syn på att man faktisk kan påverka elevernas 

resultat beroende på hur man organiserar skolans inre arbete.   

 

”Det finns knappast någon mer översiktlig redogörelse för forskningen om 

skoleffekter och de mest framgångsrika skolorna som inte tar sin avstamp 

i den så kallade Colemanrapporten (Coleman, 1966).” 

(Grosin 2003, 137) 

 

Coleman kom, enligt Grosin, fram till att man kunde se skillnader mellan elevers kunskaper i 

matematik som berodde på skolan, efter det att man korrigerat för socioekonomisk status.  

 

På 70-talet kom Rutter och Brookover fram till liknande resultat i England och USA. Dessa 

två kom att kom att finna tydliga tecken på skolfaktorernas betydelse. Grosin översätter 
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Rutters sammanfattning så här:  

 

Barns beteende och attityder formas med andra ord i väsentlig 

grad av deras erfarenheter i skolan och i synnerhet genom skolor 

nas egenskaper som sociala institutioner. —- Resultaten visar med 

stor tydlighet att skolan kan göra mycket för att fostra till bra 

beteende, kunskaper och färdigheter och att skolan, även i ett 

underprivilegierat område, kan verka som en kraft för det goda. 

(a.a. sid. 179 respektive 209, översättning L.G). 

(Grosin 2003, 139) 

 

Brookover drog enligt Grosin liknande slutsatser, även här översatt av Grosin: 

 

Vi kan därför konstatera att den undervisningskultur som är en konsekvens av det 

sociala klimatet på en skola är direkt orsak till elevernas prestationer i modersmål och 

matematik.—- Även om det faktum att en majoritet av eleverna kommer från 

socioekonomisk lågstatusmiljö kan predestinera lärare och rektorer att tolerera låga 

prestationsnivåer, kan ett fördelaktigt akademiskt klimat skapas som ger upphov till 

goda prestationer för elever från sådan bakgrund. 

(a.a. sid. 142 respektive 144, översättning L.G.). 

(Grosin 2003, 139) 

 

 

Enligt Grosins sammanfattning kan en skolas organisation bidra till att en elev från ett hem 

med mindre socioekonomiska förutsättningar presterar bättre än det skulle göra på en skola 

där man inte organiserat sig så. Hur ser då en sådan organisation ut? Vad har de skolor som 

lyckas med detta gemensamt? Grosin börjar med att göra en definition av vad en 

framgångsrik skola är. Han säger: 

 

I forskningen definieras en framgångsrik skola som en där elevernas prestationer 

väsentligt överstiger resultaten i skolor i allmänhet med motsvarande villkor, främst med 

avseende på elevernas socioekonomiska bakgrund.  

(Grosin 2003, 140) 

 

 

Hur är då det pedagogiska och sociala klimatet (Grosin kallar detta för ”PESOK”)  i de mest 

framgångsrika skolorna? Enligt Grosins sammanfattning har följande 

faktorer stor betydelse: 
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- ett tydligt och demokratiskt men kraftfullt ledarskap från rektors sida som framför allt inriktas 

på skolans kunskapsmål; 143 

- pedagogiskt/didaktiskt
3 
ledarskap från rektors sida; 

- lärarna görs delaktiga i utformandet av skolans kultur och struktur; 

- samarbete mellan lärare om mål och innehåll i undervisning och fostran; 

- höga förväntningar på eleverna med utgångspunkt från att alla är läraktiga samt att skolans 
och undervisningens kvalitet, inte elevernas bakgrund, är avgörande för deras resultat; 

- uppmuntran och belöning för bra arbete; 

- koncentration till ett begränsat antal teman under lektionerna; 

- stor flexibilitet med avseende på undervisningsmetoder. Interaktiv klassrumsundervisning är 
en ofta använd metod liksom individualisering där hänsyn tas till elevers ursprung och 
kunskapsnivå; 

- regelbunden utvärdering och uppföljning av elevernas kunskaper;  

- tydliga normer beträffande rättigheter och skyldigheter i det sociala umgänget i skolan; 

- ordning och reda samt bestämda men måttfulla sanktioner mot dåligt uppförande; 

- positiva relationer mellan lärare och elever som bygger på respekt och ömsesidigt förtroende; 

- hängivenhet hos rektor och lärare 

- lärare som förebilder och auktoriteter; 

- föräldramedverkan 

(Grosin 2003, 143) 

 

Om man då organiserar verksamheten i skolan och beaktar ovanstående faktorer så kan man 

bli en framgångsrika skola. Jag tar i diskussionen upp frågan om vilka av dessa faktorer som 

Ekhammarskolan uppfyller.  

 

 

4.2 Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? 

I skolverkets kunskapsöversikt från 2009 – ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?”  

Sammanställs en hel del forskning. Rapporten tar avstamp i olika faktorer som kan påverka 

elevernas resultat, till exempel; föräldrarnas utbildningsbakgrund, socioekonomiska status 

samt lärarens kompetens och det som är intressant i detta sammanhanget, att komptensen inte 

kan separeras från undervisningens genomförande; 

 
För att förstå vad som påverkar elevers resultat är det därför högst relevant att studera 
hur undervisningen organiseras liksom arbetssätt och arbetsformer i klassrummet. 
Dessa faktorers betydelse har framförallt studerats inom fältet Skolans inre arbete, och 
hör även samman med hur resurserna används. 
(Olsson et al. 2009, 23) 
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I rapporten konstateras vidare att;  

 
Ordningsskapandet i skola/klassrum har ändrat karaktär i takt med en ökad individuali-
sering och gjort olika typer av norm- och gränssättningar mer problematiska. I forsk-
ningen finns stöd för att skolor som arbetar förebyggande och systematiskt med sociala 
relationer, positiv skolmiljö och lärares ledarskap har bättre förutsättningar för goda  
resultat.  
(Gustafsson et al. 2009, 248) 
 
 

Jag tolkar det som att Quadricepspedagogikens mål är att strukturera lärarnas ledarskap 

genom att ge dem klara strukturer för lektionernas början och avslut. I detta sammanhanget 

blir det ju då intressant att följa upp ifall detta påverkar Ekhammarskolans resultat. 

 

Vad gäller den fysiska arbetsmiljön tar man i rapporten upp att den har en indirekt betydelse 

för elevernas resultat.  

 

Den fysiska miljön och arbetsmiljön i skola/klassrum har uppmärksammats 
som ett viktigt område i forskning och utvärderingar (sjukfrånvaro, ljudnivåer, 
ändamålsenliga lokaler, utemiljöer etc.). Det finns i forskningen inga 
starka direkta samband mellan dessa faktorer och elevers resultat, men dock 
stöd för betydande indirekta samband.  

(Gustafsson et al. 2009, 248) 
 

 

Flera av Quadricepsmålen går ut på att skapa en mer tyst och rogivande fysisk arbetsmiljö i 

klassummen. Flera av målen som jag valt att studera tar sin utgångspunkt i att ”förbättra” den 

fysiska arbetsmiljön och blir då intressant att följa upp.  
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4.3 Lorraine Monroes skolmetod 

 

Vad är Quadricepsmetoden? 

Quadricepspedagogikens ursprung har hämtats från Lorraine Monroe, en numera pensionerad 

rektor i New York som har vänt ett antal problemskolor till att bli skolor som presterar bättre 

än förväntat. Monroe första uppdrag som rektor var på Thaft High School i Bronx, New York. 

Där arbetade hon i fyra år och fick tillsammans med personalen, skolan att blomstra.  (Monroe, 

2003)  

 

Monroe har arbetat upp en skolmodell som kräver att vissa kriterier är uppfyllda. Helgesen 

(2007) skriver i sitt examensarbete om ”Monroedoktrinen”  och den sammanfattas av henne 

så här: 

 

Detta är vad Lorraine Monroes skolmodell står för och vad hon anser krävs för att en skola ska 
vara väl fungerande: 

- Duktiga och engagerade lärare (Du måste tycka om ungdomar.) 
- En tydlig och synlig rektor (som t ex genom klassrumsobservationer stöttar lärarna och hjälper 
dem att bli ännu bättre.) 

- Ordning och ömsesidig respekt (du kan inte undervisa i kaos.) 

- Rutiner och strukturer (t ex instruktioner på tavlan.) 

- Extra undervisning (för att hjälpa eleverna att klara de delstatliga/nationella proven) 

- Fritidsaktiviteter och klubbar 

- Firande så ofta det finns anledning 

- Studiehandledare (med delvis andra uppgifter än en svensk syokonsulent). 
(Helgesen 2007, 8) 

 

Ordning, rutiner och strukturer är väl närmast det som denna studie studerar på 

Ekhammarskolan och jag återkommer till det i slutsatskapitlet.   
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4.4 ”Quadriceps – skolans muskel” - Sammanfattning av ett projektarbete 

Några lärarstudenter genomförde ett projektarbete om Quadricpesmetoden på Ekammarskolan 

(Sjöholm och Magnusson, 2008). De genomförde den som en enkätstudie och 

frågeställningarna de tog upp var följande: 

1. Hur uppfattar eleverna Quadricepsprogrammet och skolans värdegrund? 
2. Vad har eleverna för åsikter om startblocket? 
3. Hur uppfattas utmärkelserna och utmärkelsesamlingarna av eleverna? 
4. Vad anser eleverna att lärarna gör innan lektionerna startar och slutar? 

 

Endast 42 % av eleverna hade hört talas om namnet Quadriceps, men när det kom till skolans 

värdegrund så säger studien: 

”Av de 267 eleverna som deltog i vår enkätundersökning kände 70 procent till att 
Ekhammarskolan har en värdegrund. Denna säger ”respektera dig själv, respektera 
dina kamrater och de vuxna och respektera egendom” och många elever nämnde 
några av dessa punkter. ” (Sjöholm och Magnusson 2008, 3) 

 

En stor del av eleverna kände alltså till värdegrunden men inte lika många kände till 

Quadricepsprogrammet. 

 

 

Enligt studien svarar 89 % av eleverna ja på frågan ”Tycker du det är bra med ”börja-med-

uppgift”, idag, mål och läxa?” Studien kom fram till att; 

  

 
”Majoriteten av skolans elever är positiva till den lektionsstruktur och det startblock som 
används.” (Sjöholm och Magnusson 2008, 3) 

 

 

På frågan ”Skulle du vilja få en utmärkelse?” svarade 61 % av eleverna ja och 39 % nej. 

Arbetet kom också fram till att fler elever var positiva till lektionsstrukturen än till 

aulasamlingarna och utmärkelserna. Elevernas anledningar till varför varierar. Man skriver: 

 

” Motiveringar till detta var bland annat att ”det är pinsamt att gå upp framför alla” 
samt ”jag vill inte överglänsa mina klasskamrater”. Under våra intervjuer framkom 
också att elever misstror anledningarna till varför en utmärkelse ges. ”Varför får vissa 
elever utmärkelse för att de kämpar i skolan, alla elever kämpar väl på något sätt?” ”  
(Sjöholm och Magnusson 2008, 7) 
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Studiens resultat om vad eleverna anser att lärarna gör innan lektionen startar och slutar 

sammanfattas enklast genom två diagram hämtade från studenternas projektarbete.   

 

 

 (Sjöholm och Magnusson 2008, 5) 
 
 

 

 (Sjöholm och Magnusson 2008, 6) 
 

 

Här finns en hel del intressanta kopplingar till aktuell studie. Speciellt frågorna ”läraren hälsar 

er välkomna”, ”läraren sammanfattar lektionens innehåll”, ”läraren påminner om eventuell 

läxa och ”alla står tysta vid sin plats”. Mer om detta i kapitlet diskussion. 
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5 Metod och genomförande 

 

5.1 Val av metod 

Valet av forskningsmetod föll på en utvecklingsstudie eftersom ”Utvecklingsstudier syftar till 

att studera ett fenomens utveckling, d.v.s. förändringar som inträffar över tid.” (Patel och 

Davidsson 1996, 58). I detta fallet handlade förändringen om implementeringen av 

Quadricepsmetoden på Ekhammarskolan under perioden augusti 2006 till och med december 

2009. Då syftet var att studera utvecklingen över tid, kan man som beskrivs klassificera denna 

studie som en longitudinell studie (Patel och Davidsson 1996, 58). Metoden som används 

skulle man kunna klassificera som en ”survey-undersökning”. En Surveyundersökning 

innebär ”att forskaren gör en undersökning på en större avgränsad grupp individer och … att 

forskaren använder sig av något frågeinstrument: enkät eller intervju”. (Patel och Davidsson 

1996, 61). I denna studie har enkäter använts som enda metod.   

 

Skoleffektivitets- och skolutvecklingsforskning 

Det finns två olika traditioner inom skolforskning, skoleffektivitetsforskning och 

skolutvecklingsforskning. Enligt Reynolds (2005) så har skoleffektivitetsforskning historiskt 

sett har kännetecknats av;  

 

• kvantitativa metoder, det vill säga att forskarna samlar in mätbara sifferdata 
som de sedan kan analysera statistiskt, 
 
• fokus på elevers prestationer utifrån kriterier som man uppfattar som ”goda” 
utan att detta har ifrågasatts, 
 
• intresse för hur skolor och deras verksamhet formellt är organiserade snarare 
än för deras mer informella processer, 
 
• beskrivningar av skolor som stabila och statiska organisationer utifrån 
forskning som i stor utsträckning förlitar sig på skattningsformulär, tester 
och kortare observationsbesök. 

(Thornberg 2011, 57) 

 

Då denna studie uteslutande förlitar sig på enkätsvar som mätts vid enstaka tillfällen skulle 

man kunna tolka det som att den uppfyller alla ovanstående fyra punkter och att studien 

därmed mer lutar åt skoleffektivitetsforskningshållet än skolutvecklingsforskningshållet. 
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5.2 Kvantitativ forskningsmetod jämfört med kvalitativ forskningsmetod  

 

En kvantitativ undersökning utgår från en teori och i vissa fall ställer man upp hypoteser, men 

de är vanligast inom experimentell forskning. Nästa steg är att göra en undersökningsdesign. 

En undersökningsdesign är när man skapar en ram för insamling och analys av data. Därefter 

utformar man mått på begrepp, det som forskaren är intresserad av att mäta helt enkelt. Sedan 

är det dags att välja plats där forskningen ska utföras och även vem eller vilka som ska bli 

respondenter, alltså undersökningspersoner. I nästa steg genomför man undersökningen, till 

exempel intervjuer, observationer eller enkäter. Nu har man kommit fram till bearbetningen av 

data och i detta läget kan man oftast om man gjort en kvantitativ undersökning just kvantifiera 

informationen. Efter bearbetningen gör man en analys av sina insamlade data. I det sista 

steget ingår sedan att analysera sina insamlade data och det är i detta steget de egentliga 

forskningsresultaten kommer fram. Till sist skriver man en forskningsrapport.  

 

I en kvalitativ undersökning börjar man med att göra generella forskningsfrågor.  Därefter 

väljer man platser och undersökningspersoner. Nästa steg blir att genomföra insamlingen av 

data. Insamlingen av data är ofta observation och intervjuer av undersökningspersonerna. 

Efter insamlingen kommer tolkningen av data. Nästa steg i den kvalitativa forskningen kallas 

begreppsligt och teoretiskt arbete. Det är detta steget som de flesta kvalitativa forskare lägger 

sin tyngdpunkt på och menar att teori uppkommer ur data. Svaren forskarna får i detta steget 

kan ge upphov till att de specificerar sina frågeställningar och gör yterliggare insamling av 

data som sedan tolkas och ger nytt begreppsligt och teoretiskt arbete. När allt ovan får anses 

klart skrivs en forskningsrapport som inte skiljer sig från den kvantitativa forskningsrapporten. 

(Bryman, 2002) 

 

Undersökningen som föreligger denna rapport gick till så att jag skapade en 

undersökningsdesign som begränsade undersökningen till Ekhammarskolan och de elever och 

lärare som arbetade där vid undersökningstillfällena. Därefter genomfördes enkäterna, datan 

bearbetades och kvantifierades och sedan tolkades de kvantifierade resultaten och slutligen 

skrevs denna rapporten. Denna beskrivningen anser jag vara mest lik en undersökning som 

använder sig av en kvantitativ metod.  
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5.3 Genomförande av enkätstudien 

 

Enkäternas utformning och innehåll 

Enkätens frågor hade fyra respektive två svarsalternativ för att man skulle få en riktning på 

svarsalternativen. Det fanns inget mellansvar. Den första delen om klassrumssituationen hade 

fyra svarsalternativ, ”aldrig”, ”ibland”, ”ofta” eller ”alltid”. Detta gav inte respondenterna 

möjlighet till ett ”mellansvar”. I den andra delen av enkäten som handlade om 

aulasamlingarna ställdes 8 frågor som skulle besvaras ja eller nej. Det ges också på varje 

enkät utrymme att ge fria kommentarer.  

 

Enkätfrågorna utarbetades ht-2006 i samråd med dåvarande rektorn på Ekhammarskolan. 

Anledningen till detta var just att frågorna skulle relatera till delar som Quadricepsmetoden 

förespråkar är viktiga för att nå de mål man har satt upp med Quadricepspedagogiken på 

Ekhammarskolan. Se bilaga 1a och 1b. 

 

Lektionerna 

Eftersom grundtanken i Quadricpesmetoden kretsar kring strukturen på lektionerna fokuserar 

jag min enkätstudie på dessa. Enkätens frågor koncentrerar sig således på hur lektionerna 

genomförs och upplevs av dels eleverna och dels lärarna. 

 

Aulasamlingarna och utmärkelser 

Aulasamlingarna och utmärkelserna är ett viktigt inslag i Quadricepsmetoden och därför 

ställer jag åtta (8) frågor kring detta i enkäterna. 

 

 

 

Enkäternas urval och genomförande 

Urvalet var tre årskurser. HT-06 6or, 7or och 8or. Vt-2007 och ht-2007 var det 7or, 8or och 

9or.  Utgångsläget vid urvalet av lärare var att alla undervisande lärare vid varje mättillfälle 

gavs möjlighet att svara på enkäterna. Ingen specifika lärarkategori valdes ut för att svara på 

frågorna. HT-09 genomfördes enkäterna i alla årskurser då alla elever som nu gick på 

Ekhammarskolan hade stött på och haft Quadricepspedagogiken i sin skolvardag så länge de 

gått på Ekhammarskolan. 
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Jag såg själv till att rätt antal enkäter kopierades upp och jag levererade personligen enkäterna 

till Ekhammarskolan vid alla mättillfällena. Detta fastställde att varje lärare fick 

färdigkopierade enkäter till sin klass och sig själv. Skolan fick vid varje mättillfälle två till 

fyra veckor på sig att genomföra enkäterna. Enkäter genomfördes HT-06, VT-07, HT-07 och 

HT-09. 

 

Under insamlingen av mätdata från enkäterna framkom att svaren på vissa frågor divergerade 

mycket mellan elever och lärare. Efter tredje insamlingen HT-07 som i praktiken ägde rum i 

januari 2008 insåg jag att för att kunna få mer djupgående svar på dessa skillnader skulle jag 

vara tvungen att göra kompletterande intervjuer. Efter samtal med min handledare sommaren 

2009 skrinlades dock dessa planerna då vi insåg att detta arbete skulle bli för omfattande. 

Istället genomfördes en fjärde enkätomgång höstterminen 2009. Dessa data sammanställdes 

under sommaren 2010. I januari 2011 infördes dessa data i rapportens resultatdel. 

 

Sammanställning och bearbetning av enkätsvaren 

Elevenkäter 

Då enkäterna var gjorde vid fyra tillfällen låg de i separata kartonger. Enkäterna låg klassvis. 

Jag började med ht-06 och gjorde en avprickningstabell, en för varje fråga och årskurs. Se 

bilaga 2a och 2b. Jag sorterade varje klass i en hög pojkar och en hög flickor. Detta gjorde 

hanteringen lättare vid avprickning.    

 

Enkäterna som genomförts HT -06 sammanställdes under våren 2007. Enkätsvaren från HT07 

sammanställdes under vintern 2008. Enkätsvaren från december 2009 sammanställdes i 

augusti och december 2010. Resultatsammanställningen och analysen genomfördes under juni 

och juli 2011. 

 

 

Lärarenkäter 

Lärarenkäterna från 2006 sammanställdes under sommaren 2009. Lärarenkäterna från 2009 

sammanställdes sommaren 2011. 2006 svarade 27 lärare. 2009 svarade 14 lärare och dessa 14 

lärare undervisade SO, Sv, En, Språk, Ma, NO eller Tk. För att få mer rättvis jämförelse 

mellan lärarna och åren så tog jag och sammanställde också från 2006, de lärare som 

undervisade SO, Sv, En, Språk, Ma, NO eller Tk. Resultatet från lärarenkäterna presenteras 
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således i tre urval. En rad för alla lärare som svarat 2006, en rad för de lärare som undervisade 

SO, Sv, En, Språk, Ma, NO eller Tk 2006 och en rad 2009 för de lärare som undervisade SO, 

Sv, En, Språk, Ma, NO eller Tk. 

 

Reliabilitet och validitet 

 

Elevenkäter 

Totalt antal inlämnade enkäter var HT-06 237 stycken, HT-07 158 stycken, HT-09 243 stycken. 

Alla som svarade på enkäterna fyllde inte i svar på alla frågor. För att få en rättvis 

svarsfrekvens räknade jag ut snittet på andel enkätsvar vilket blev 221 HT-06, 154 HT-07 och 

231 HT-09. Antalet inskrivna elever på Ekhammarskolan i vanliga klasser var 1 december 

2006 299 stycken (år 6-8), 1 december 2007 271 stycken (år 6-8) och 1 december 2009 313 

stycken (år 6-9). Elevenkäterna som genomfördes hade således en svarsfrekvens på  

HT-06 på 73,9 % (221/299 ≈ 0,7391),  HT-2007 på 56,8 % (154/271 ≈ 0,5683)  och HT-09 på 

73,8 % (231/313 ≈ 0,7380). I resultatet presenteras resultatet från enkäterna från ht-06, ht-07 

och ht-09. Jag valde att inte redovisa resultaten från vt-07 då dessa svar inte var fullständiga 

och gav ett för litet underlag. När jag gjorde analysen av resultatet fann jag att jag fick en 

större skillnad när alla eleverna var med vilket de inte var 2007. För att får en större validitet 

användes således endast resultaten från ht-06 och ht-09 som underlag för resultat, tolkning 

och slutsatser.  

 

Lärarenkäter 

Totalt antal inlämnade lärarenkäter var HT-06 27 stycken och HT-09 14 stycken. Antalet 

anställda lärare på Ekhammarskolan var 1 december 2006 49 stycken och 1 december 2009 

35 stycken. Lärarenkäterna som genomfördes har således en svarsfrekvens på HT-06 på 55,1 % 

(27/49 ≈ 0,5510) , HT-2009 på 40,0 %  (14/35 ≈ 0,4).  
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Resultatredovisning och tolkning av resultaten 

Resultaten från de på papper sammanställda elevenkäterna digitaliserades som tidigare 

nämnts vid flera tillfällen. När så alla resultaten var klara 2009 kunde allt sammanställas. 

Detta skedde i tabellform. I tabellerna har antalet svar omräknats till andel i procent. Exempel 

på tabell finns nedan. Eftersom urvalet ht-06 var år 6, 7 och 8 gjordes en beräkning på 

Summan för år 6, 7 och 8 ht-09 parallellt med den totala summan för år 6, 7, 8 och 9. 

Tabellerna finns som bilagor. 

 

 

År 6 

Fråga 1 ht-06 

Aldrig Ibland Oftast Alltid 

P 3 25 15 2 

F 3 22 11 0 

Totalt 6 47 26 2 

 
År 7 

Fråga 1 ht-06 

Aldrig Ibland Oftast Alltid 

P 4 28 8 2 

F 6 22 6 2 

Totalt 10 50 14 4 

 
År 8 

Fråga 1 ht-06 

Aldrig Ibland Oftast Alltid 

P 7 19 10 3 

F 3 22 14 0 

Totalt 10 41 24 3 

 

Summa HT-06 26 138 64 9 

X / 237 (%) 11,0 % 58,2 % 27,0 % 3,8 % 

 

Resultattabell, elevenkäter ht-06. Figur 1. 
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År 6 

Fråga 1 ht-09 

Aldrig Ibland Oftast Alltid 

P 0 15 7 0 

F 1 14 12 1 

Totalt 1 29 19 1 

 
År 7 

Fråga 1 ht-09 

Aldrig Ibland Oftast Alltid 

P 0 14 12 0 

F 1 14 12 0 

Totalt 1 28 25 0 

 
År 8 

Fråga 1 ht-09 

Aldrig Ibland Oftast Alltid 

P 1 10 19 1 

F 3 21 5 0 

Totalt 4 31 24 1 

 
År 9 

Fråga 1 ht-09 

Aldrig Ibland Oftast Alltid 

P 5 11 18 1 

F 3 12 16 3 

Totalt 8 23 34 4 

 

Summa HT-09 

år 6, 7 & 8 
6 88 68 2 

X / 164 (%) 3,7 % 53,7 % 41,5 % 1,2 % 

 

Summa HT-09 14 111 102 6 

X / 233 (%) 6,0 % 47,6 % 43,8 % 2,6 % 

 

Resultattabell, elevenkäter ht-09. Figur 2. 

 

Resultatkapitlet är uppbyggt så att tabellernas resultat har översatts till ord fråga för fråga. 

Under varje fråga redovisas huruvida det har skett en förändring i procent 2006 jämfört med 

2009. Förändringarna kan vara ”positiva” eller ”negativa” eller så är det inga förändringar.  

Jag har valt att under samma rubrik presentera resultatet fråga för fråga och direkt under 

resultatet göra en tolkning av detsamma. Detta gör innehållet mer lättläst och överskådligt.  
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5.4 Genomförande av betygsstudier (måluppfyllelse) 

Då uppsatsen drog ut på tiden, närmare bestämt fem år, så fann jag det intressant att studera 

samtliga niors slutbetyg då 1998 års nior inte hade varit inblandande i Quadriceps alls och 

därefter se hur meritvärdet förändrades till och med vt-2010. Statistiken hämtades i juni 2011 

från skolverkets hemsida (www.skolverket.se). Ett forskningsprojekt som blev klart 2009 

använder sig av en kombination av meritvärdena men också andelen elever som klarat minst 

G i alla ämnen. I rapporten beskrivs det så här: 

 
”Hur vet man att en skola är framgångsrik? Inom projektet har Jonas Höög 
utarbetat en definition av begreppet framgångsrik skola. Kunskapsmålen 
baseras på en kombination av skolans meritvärde och andelen elever som 
har godkänt i alla ämnen../.” (Johansson 2009, 62) 
 

Jag valde att göra på liknande sätt i min betygsstudie för att eventuellt kunna se om och i 

vilket fall hur meritvärdet förändras på Ekhammarskolan. Som jämförelse tittade jag på de två 

andra högstadieskolorna i Upplands-Bro kommun samt jämförde samma värden med riket. 

Resultatet mynnade ut i några tabeller som presenteras i kap 6. Resultatet tolkas sedan direkt i 

kapitel 6.   

 

 

 

 

5.5 Forskningsetiska principer 

 

Enligt vetenskapsrådets (www.vr.se) forskningsetiska principer ska man som forskare ta 

hänsyn till fyra huvudkrav.  Dessa berör jag under denna rubrik. 

 

Informationskravet 

Denna enkätstudie planerades tillsammans med Ekhammarskolans dåvarande rektor och inför 

genomförandet informerades personalen dels via ett informationsmöte på en arbetsplatsträff 

samt via ett brev skriftligt om undersökningen och dess syfte. 

 

Samtyckeskravet 

Eftersom jag bedömde att undersökningens enkätfrågor inte behandlade något som kan anses 

känsligt eller vara av privat karaktär ansåg jag samtycke inhämtat i och med att 

Ekhammarskolans rektor samtyckt och medverkat planeringen av undersökningen. Enkäterna 
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genomfördes också på elevernas skoltid på lektioner under överinseende av klassföreståndare 

eller mentor.  Likaså var det vid varje tillfälle frivilligt för både eleverna och lärare att delta i 

enkätundersökningen.  Varje enkät genomfördes dessutom anonymt av eleverna. I 

lärarenkäten framgick dock lärarens ämneskompetens så som t ex ”Ma/NO”. Detta för att 

kunna se skillnader i svar mellan teoretiska och praktiska ämnen. 

 

Konfidentialitetskravet 

Eftersom jag bedömde att undersökningens enkätfrågor inte behandlade något som kan anses 

känsligt eller vara av privat karaktär undertecknades ingen förbindelse om tystnadsplikt. 

Enkätsvaren bearbetades anonymt och i det enda fallet som indirekt kunde identifiera enskilda 

lärare, ämneskombinationen, så har detta inte tagits med i resultattabeller.  

 

Nyttjandekravet 

När undersökningen planerades var hela tiden ett bakomliggande motiv för Ekhammarskolan 

att kunna använda det generella resultatet för att förbättra sitt arbete med Quadriceps. Det vill 

säga resultatet från enkätstudien skulle kunna ge indikationer på vilka mål som 

Ekhammarskolan skulle arbeta mer med och förbättra. Risken att någon enskild invid skulle 

kunna pekas ut är obefintlig eftersom enkätsvaren var anonyma.     

 

 

5.6 Sammanfattande metod 

 

Sammanfattningsvis skulle man kunna kalla studiens metod som en kvantitativ longitudinell 

utvecklingsstudie genomförd som en survey-undersökning där resultaten tolkas med en ansats 

som lutar åt skoleffektivitetsforskningshållet. 
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6 Resultat och tolkning 

 

6.1 Resultatredovisning och tolkning av elevenkäterna 

 

I detta avsnitt tolkar jag resultattabellerna från elevsvaren fråga för fråga genom att översätta siffrorna 

till ord fråga för fråga. Under varje fråga redovisas huruvida det har skett en förändring i 

procent 2006 jämfört med 2009. Förändringarna kan vara ”positiva” eller ”negativa” eller så 

är det inga förändringar.  Jag har valt att under samma rubrik presentera resultatet fråga för 

fråga och direkt under resultatet göra en tolkning av detsamma. Detta gör innehållet mer 

lättläst och överskådligt. 

 

Strukturen i klassrummen 

 

Fråga 1 - ”Det är lugnt och tyst när jag går in på lektionerna.” 

Notering som är positiv. 

Svaret ”oftast” har ökat från 27 % ht-06 till 41,5 % / 43.8 % ht-09.  

Svaret ”aldrig” har minskat från 11,0 % ht-06 till 3,7 % / 6,0 % ht-09. 

 

Jag tolkar detta som att ljudnivån i klassrummet blivit lägre och att detta har en positiv effekt 

på arbetsmiljön i klassrummet. 

 

 

Fråga 2 - ”Läraren hälsar på mig och varje elev enskilt när jag går in på lektionerna.” 

Notering som är positiv. 

Svaret ”oftast” har ökat från 24,7 % ht-06  till 41,6 % ht-09. 

Svaret ”aldrig” har minskat från 17,0 % ht-06 till 4,5 % ht-09. 

 

Jag tolkar detta som att fler elever upplever att lärarna ser varje elev vilket är viktigt enligt 

Quadricepsmetodiken och detta har en positiv effekt på arbetsmiljön i skolan. 

 

 



Sida 26 av 72 

 

Fråga 3 - ”Läraren kontrollerar att jag har med mig mitt material till lektionerna.” 

Notering som är positiv 

- 

Notering som är negativ. 

Svaret ”aldrig” har ökat från 2,1 % ht-06 till 12,7 % ht-09. 

Svaret ”alltid” har minskat från 28,2 % ht-06  till 14,9 % ht-09. 

 

Jag tolkar detta som att lärarna har tröttnat på att kontrollera elevernas material eller så har 

eleverna blivit bättre på att alltid ha med sig sitt material. Vilket det är kan jag inte avgöra ur 

detta enkätmaterialet. Här hade behövts intervjuer. 

 

 

Fråga 4 - En ”börja med” uppgift ges i början på lektionerna. 

Notering som är positiv. 

Svaret ”oftast” har minskat från 43,2 % ht-06 till 27,4 % ht-09, men 

Svaret ”alltid” har ökat från 51,7 % ht-06  till 71,3 % ht-09. 

 

Jag tolkar detta som att fler elever upplever att de får en ”börja med uppgift” och att detta har 

en positiv effekt på arbetsmiljön i klassrummet. 

 

 

Fråga 5 - Det är lätt att komma igång med hjälp av ”börja med” uppgifterna.  

Notering som är positiv. 

Svaret ”aldrig” har sjunkit från 5,1 % ht-06  till 0,9 % ht-09. 

Svaret ”oftast” har ökat från 49,1 % ht-06 till 56,9 % ht-09. 

 

Notering som är negativ. 

Svaret ”alltid” är något lägre 2009 än 2006. 21,6 % mot 23,9 %. 

 

Jag tolkar detta som att fler elever har insett hur effektivt en ”börja med uppgift” är för en 

lugn lektionsstart och att detta har en positiv effekt på arbetsmiljön i klassrummet. 

 

 



Sida 27 av 72 

 

Fråga 6 - Jag får veta vad som är kunskapsmålet med lektionerna. 

Notering som är positiv. 

Svaret ”oftast” ökade från 36,2 % till 43,3 %. 

 

Notering som är negativ. 

Svaret ”alltid” minskade från 47,3 % till 40,3 %. 

 

Jag tolkar detta som majoriteten av lärarna talar om vad kunskapsmålet är. Oftast och alltid 

står för 83,6 % av elevsvaren 2009 mot 83,5 % 2006. Det är dock en försämring vad gäller 

svaret ”alltid”. 

 

 

Fråga 7 - Under lektionerna är det lugnt och tyst i klassrummet vid enskilt arbete. 

Notering som är positiv. 

Svaret ”ibland” ökade från 39,0 %  ht-06 till 45,2 % ht-09. 

Svaret ”oftast” ökade från 41,1 % ht-06 till 45,7 % ht-09. 

 

Notering som är negativ. 

Svaret ”alltid” minskade från 15,3 % ht-06 till 3,0 % ht-09 

 

Jag tolkar detta som att det är lite mindre lugnt och tyst i klassrummet 2009 än 2006. Dock 

hamnar 90,9 % av svaren på ibland och oftast. Svaret ”alltid” har minskat nämnvärt mycket. 

 

 

Fråga 8 - Jag vet vilka läxor jag har varje vecka. 

Notering som är positiv. 

Svaret ”ibland” ökade från 15,4 % ht-06 till 20,7 % ht-09.  

Svaret ”oftast” ökade från 41,9 % ht-06 till 46,7 % ht-09. 

 

Notering som är negativ. 

Svaret ”alltid” minskade från 38,9 % ht-06 till 29,5 % ht-09. 
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Jag tolkar detta som att lärarna blivit sämre på att alltid tala om vilka läxor eleverna har, vilket 

torde vara negativt för måluppfyllelsen. 

 

Fråga 9 - Jag får arbeta i lugn och ro på lektionerna. 

Notering som är positiv. 

Svaret ”aldrig” minskade från 8,1 % ht-06 till 3,0 % ht-09.  

 

Notering som är negativ. 

- 

 

Jag tolkar detta som att färre elever upplever det som att de alltid störs 2009 jämfört med 2006, 

vilket är positivt för arbetsmiljön i klassrummet.   

 

 

Fråga 10 - Mina klasskamrater stör min koncentration på lektionerna. 

Notering som är positiv. 

Svaret ”aldrig” ökade från 8,1 % ht-06 till 18,5 % ht-09.  

Svaret ”oftast” minskade från 53,0 % ht-06 till 14,7 % ht-09. 

 

Notering som är negativ. 

Svaret ”ibland” ökade från 32,6 % % ht-06 till 60,3 % ht-09. 

 

Jag tolkar detta som att färre elever störs i sin koncentration på grund av klasskamrater 2009 

jämfört med 2006, vilket är positivt för arbetsmiljön i klassrummet. 

 

 

Fråga 11 - Vi städar våra arbetsplatser/bänkar efter lektionerna. 

Notering som är positiv. 

Svaret ”aldrig” minskade från 19,2 % ht-06 till 11,3 % ht-09.  

Svaret ”alltid” ökade från 18,8 % ht-06 till 31,3 % ht-09. 

 

Notering som är negativ. 

- 
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Jag tolkar detta som att rutinerna för att hålla klassrumsmiljön snygg har satt sig bättre 2009 

än 2006, vilket är positivt för arbetsmiljön i skolan. 

 

 

Fråga 12 - Lektionerna avslutas med en repetition av kunskapsmålen. 

Notering som är positiv. 

Svaret ”aldrig” minskade från 16,5 % ht-06 till 9,6 % ht-09.  

Svaret ”oftast” ökade från 28,1 % ht-06 till 37,0 % ht-09. 

 

Notering som är negativ. 

Svaret ”alltid” minskade från 11,3 % ht-06 till 7,8 % ht-09.  

 

Jag tolkar detta som att de lärare som väl sätter upp kunskapsmål i början av lektionen oftare 

repeterar dessa 2009 än 2006, vilket torde vara positivt för inlärningen och därmed 

Ekhammarskolans måluppfyllelse. Den slutsatsen kan jag dock inte dra här utan det får 

eventuella vidare studier visa.   

 

 

Fråga 13 - Vi avslutar lektionerna gemensamt och på lärarens tecken.  

Notering som är positiv. 

- 

Notering som är negativ. 

- 

 

Jag tolkar detta som att ingen större förändring har skett från 2006 till 2009. Eleverna 

anger ”oftast” eller ”alltid” till sammanlagt 90,8 % 2006 mot 90,9 % 2009. Jag tolkar detta 

som att de flesta lektioner avslutas gemensamt och på lärarens tecken, vilket är positivt för 

arbetsmiljön i skolan. De flesta följer Quadricepskonceptet på denna punkten. 
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6.1.2 Utmärkelser och aulasamlingar 

 

Fråga 14 - Jag har varit på en samling denna terminen. 

Notering som är positiv. 

Svaret ”Ja” har ökat från 89,3 % ht-06 till 92,5 / 92,7 % ht-09. 

 

Notering som är negativ. 

- 

 

Jag tolkar detta som att fler elever har varit på en aulasamling under ht-09 jämfört med ht-06, 

vilket är positivt för arbetsmiljön i skolan. 

 

 

 

Fråga 15 - Min klass har varit på en samling denna terminen. 

Notering som är positiv. 

Svaret ”Ja” har ökat från 88,5 % ht-06 till 98,2 % / 98,3 % ht-09. 

 

Notering som är negativ. 

- 

 

Jag tolkar detta som att alla klasser har varit på en aulasamling under ht-09 jämfört med ht-06, 

vilket är positivt för arbetsmiljön i skolan. De 1,7 % av eleverna som svarat nej har troligen 

varit frånvarande vid alla aulasamlingarna. 

 

 

Fråga 16 - Jag har fått en utmärkelse på en samling denna terminen. 

Notering som är positiv. 

- 

 

Notering som är negativ. 

En mindre andel av eleverna anger att de fått utmärkelser. 
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Jag tolkar detta som att en något färre andel elever fick utmärkelser 2009 som 2006. 11,8 % 

svarade ja på frågan 2006 och 9,8 % / 10,8 % svarade ja 2009. 

 

 

Fråga 17 - Jag vet vad som krävs av mig för att få en utmärkelse. 

Notering som är positiv. 

Svaret ”Ja” har ökat från 50,4 % ht-06 till 61,1 % / 56,3 % ht-09. 

 

Notering som är negativ. 

- 

 

Jag tolkar detta som att fler elever 2009 än 2006 har ”lärt sig” vad de behöver göra för att få 

en utmärkelse. Jag tolkar detta som positivt för arbetsmiljön på Ekhammarskolan. 

 

 

Fråga 18 - Någon elev i min klass har fått en utmärkelse på en samling denna terminen. 

Notering som är positiv. 

Svaret ”Ja” har ökat från 74,8 % ht-06 till 91,4% / 87,4 % ht-09. 

 

Notering som är negativ. 

- 

 

Jag tolkar detta som att utmärkelserna har spridits ut mer över de olika klasserna 2009 jämfört 

med 2006. Troligen har man utarbetat rutiner för hur utmärkelserna ska fördelas. Detta är 

dock ingenting jag undersöker i denna studien. 

 

 

Fråga 19 - Det är spännande att se vem som får en utmärkelse. 

Notering som är positiv. 

- 

 

Notering som är negativ. 

Svaret ”Ja” har minskat från 57,5 % ht-06 till 57,5 % / 55,0 % ht-09 sett till hela skolan. 

Niorna verkar dra ner snittet. 



Sida 32 av 72 

Jag tolkar detta som att drygt hälften av eleverna på Ekhammarskolan både 2006 och 2009 

tycker att det är spännande att se vem som får en utmärkelse. 2009 tycker dock 2,5 

procentenheter färre att det är spännande jämfört med 2006.  Tar man bort niorna är det 

samma 2009 som 2006. Jag tolkar det som att niorna i något lägre grad tycker det är 

spännande att se vem som får en utmärkelse. 

 

 

Fråga 20 - Det är fint att få en utmärkelse.  

Notering som är positiv. 

Svaret ”Ja” har ökat från 78,2 % ht-06 till 82,5 % / 79,1 % ht-09.  

 

Notering som är negativ. 

- 

 

Jag tolkar det som att något fler eleverna tycker att det är fint att få en utmärkelse 2009 

jämfört med 2006. Räknar man bort niorna 2009 så är andelen ändå något högre än 2006. 

 

 

Fråga 21 - Om en elev i min klass får en utmärkelse känner jag mig stolt. 

Notering som är positiv. 

- 

 

Notering som är negativ. 

Svaret ”Ja” har minskat från 34,2 % ht-06 till 30,8 % / 29,6 % ht-09. 

 

Jag tolkar det som att något färre andel elever känner sig stolta när en klasskamrat får en 

utmärkelse. 
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6.2 Resultatredovisning och tolkning av lärarenkäterna 
 

I detta avsnitt tolkar jag resultattabellerna från lärarenkäterna genom att översätta siffrorna till ord 

fråga för fråga. Under varje fråga redovisas huruvida det har skett en förändring i procent 

2006 jämfört med 2009. Förändringarna kan vara ”positiva” eller ”negativa” eller så är det 

inga förändringar.  Vidare gör jag också här en direkt jämförelse med svaren som eleverna 

givit. Jag har valt att under samma rubrik presentera resultatet fråga för fråga och direkt under 

resultatet göra en tolkning av detsamma. Detta gör innehållet mer lättläst och överskådligt. 

 

Strukturen i klassrummen 

 

 

Fråga 1 – Det är lugnt och tyst när eleverna går in på mina lektioner 

Notering som är positiv. 

Svaret ”ibland” har minskat från 18,5 % / 18,2 % ht-06 till 7,1 % ht-09.  

Svaret ”oftast” har ökat från 66,7 / 63,6 % ht-06 till 71,4 % ht-09.  

Svaret ”aldrig” har minskat från 11,0 % ht-06 till 5,6 % ht-09. 

 

Notering som är negativ. 

- 

 

Jag tolkar detta som att lärarna upplever att det är lugnare och tystare när eleverna går in i 

klassrummet 2009 än 2006 och att detta har en positiv effekt på arbetsmiljön i klassrummet. 

 

Elev – lärare jämförelse 

 

Jag tolkar det som att lärarnas upplevelse stämmer väl överens med elevernas det har blivit 

tystare och lugnare när eleverna går in i klassrummet. 

 

Sammantaget tolkar jag det som att det är lugnare och tystare när eleverna går in i 

klassrummet 2009 än 2006 och att detta kan påverka arbetsmiljön i enlighet med metodens 

ambition.  

  

Fråga 2 – Jag hälsar på varje elev enskilt när de går in på lektionerna 
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Notering som är positiv. 

Svaret ”ibland” har minskat från 22,2 % / 22,7 % ht-06 till 0 % ht-09 

Svaret ”oftast” har ökat 48,1 % / 50 % ht- 06 till 57,1 % ht-09 

Svaret ”alltid” har ökat från 18,5 % / 18,2 % ht-06 till 42,9 % ht-09. 

 

Notering som är negativ. 

- 

 

Jag tolkar detta som att de lärarna som svarat 2009 upplever att de oftare hälsar på sina elever 

när de går in. 

 

Elev – lärare jämförelse 

 

Det är dock ht-09 en stor skillnad på elevernas och lärarnas svar på ”alltid”. Av lärarnas som 

svarat 2009 svarar 42,9 % att de ”alltid” hälsar på sina elever. Av eleverna upplever 2009 

endast 20 % att lärarna ”alltid” hälsar på dem. Jag tolkar detta som att en del lärare inte hälsar 

på sina elever när de går in i klassrummet. Man kan också här diskutera hur man definierar en 

hälsning. 

 

Sammantaget tolkar jag det som att elevernas och lärarnas upplevelser är i samma riktning. 

Båda upplever att lärarna oftare hälsar på sina elever när de går in på lektionerna. 

 

 

Fråga 3 – Jag kontrollerar att eleverna har med sitt material till lektionerna 

 

Notering som är positiv. 

 

Notering som är negativ. 

Svaret ”ibland” har ökat från 3,7 % / 0 % ht-06 till 7,1 % ht-09. 

Svaret ”alltid” har minskat från 33,3 % / 31,8 % ht-06 till 28,6 % ht-09. 

 

Jag tolkar det som att lärarnas materialkontroll har blivit något lägre 2009 än 2006. Det är inte 

någon stor skillnad, men den syns i enkätresultatet. 

 

Elev – lärare jämförelse 
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Jag tolkar det som att elevernas och lärarnas uppfattning om materialkontroll överensstämmer. 

Materialkontrollen har minskat från ht-06 till ht-09. Lärarnas svar ”alltid” har minskat från 33,3 % / 

31,8 % ht-06 till 28,6 % ht-09. Elevernas svar ”alltid” har minskat från 28,2 % ht-06  till 14,9 % ht-09. 

 

Om detta beror på att man har tröttnat på att eleverna inte har materialet med sig och resignerat lite 

eller om eleverna har blivit bättre på att ha med sig sitt material så det inte behövs lika mycket koll kan 

jag inte säga utifrån enkätstudien. Intervjuer hade behövts. 

 

Sammantaget tolkar jag det som att materialkontrollen har minskat från ht-06 till ht-09, vilket inte är i 

linje med metodens ambition.  

 

 

Fråga 4 – Jag ger eleverna en ”börja med” uppgift i början av lektionerna 

 

Notering som är positiv. 

- 

 

Notering som är negativ. 

- 

 

Jag tolkar siffrorna som att lärarna i ungefär lika stor utsträckning ger en ”börja med” uppgift 

i början av lektionen 2009 som 2006. 

 

Elev – lärare jämförelse 

 

Eleverna upplever att svaret ”alltid” har ökat från 51,7 % ht-06  till 71,3 % ht-09. 

 

Elevernas upplevelse är att de oftare får en ”börja med” uppgift, medan lärarna endast marginellt 

upplever att de oftare ger den ”alltid”. Lärarna tyckte redan 2006 att de ofta eller alltid gav en ”börja 

med” uppgift. 

 

Sammanlagt tolkar jag detta som att en ”börja med” uppgift ges i de flesta fall och något 

oftare ”alltid” 2009 än 2006, vilket kan påverka arbetsmiljön i enlighet med metodens 

ambition. 
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 Fråga 5 – Eleverna kommer lätt igång med hjälp av ”börja med” uppgifterna 

 

Notering som är positiv. 

Svaret ”alltid” har ökat från 19,2 % / 18,2 % ht-06 till 28,6 % ht-09. 

 

Notering som är negativ. 

- 

 

Jag tolkar siffrorna som att lärarna oftare upplever att eleverna lätt kommer igång med hjälp 

av ”börja med” uppgifterna 2009 än 2006. 

 

Elev – lärare jämförelse 

 

Jag tolkar det som att eleverna upplever att de oftare lättare kommer igång med hjälp av ”börja med ” 

uppgifterna.  Svaret ”aldrig” har sjunkit från 5,1 % ht-06  till 0,9 % ht-09. Svaret ”oftast” har ökat från 

49,1 % ht-06 till 56,9 % ht-09. Dock är svaret ”alltid” är något lägre 2009 än 2006. 21,6 % mot 23,9 %. 

I det stora hela upplever fler elever och lärare att de lätt kommer igång med hjälp av ”börja med” 

uppgifterna. 

 

Sammanlagt tolkar jag det som att fler lärare och elever 2009 än 2006 upplever att de lätt 

kommer igång med hjälp av ”börja med” uppgifterna, vilket kan påverka arbetsmiljön i enlighet 

med metodens ambition. 

  

 

Fråga 6 – Eleverna får veta vad som är kunskapsmålet med lektionerna 

 

Notering som är positiv. 

Ingen lärare svarade ”aldrig” eller ”ibland” 2009. 

 

Notering som är negativ. 

Om man ser till urvalet 2006 jämfört med 2009 har andelen svar ”alltid” minskat medan andelen 

svar ”oftast” ökat. 

 

Jag tolkar siffrorna som att lärarna upplever att de oftast eller alltid förmedlar till eleverna vad 

kunskapsmålet med lektionen är. 
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Elev – lärare jämförelse 

 

Jag tolkar det som att både lärarna och eleverna upplever det som att man mer sällan alltid 

talar om vad kunskapsmålet med lektionen är. Oftast och alltid står för 83,6 % av elevsvaren 

2009 mot 83,5 % 2006. Det är dock en försämring vad gäller elevsvaren ”alltid”. 

 

Sammanfattningsvis tolkar jag det som lärare och elever upplever att man mer ”oftast” får 

veta vad kunskapsmålet är. 

 

 

Fråga 7 – Under lektionerna är det lugnt och tyst i klassrummet vid enskilt arbete 

 

Notering som är positiv. 

Ingen lärarna upplever 2009 att det ”aldrig” eller ”ibland” är tyst jämfört med 2006. 

Andelen lärare som ”alltid” upplever det är tyst har ökat från 19,2 % / 18,2 % till 30,8 % 2009 jämfört 

med 2006. 

 

Notering som är negativ. 

- 

 

Jag tolkar siffrorna som att lärarna upplever det som att det oftare under lektionerna är lugnt 

och tyst vid enskilt arbete 2009 jämfört med 2006. 

 

Elev – lärare jämförelse 

 

Elevernas svar skiljer sig från lärarnas. Jag tolkade det tidigare som att eleverna upplever det 

som mindre lugnt och tyst i klassrummet 2009 än 2006. Dock hamnar 90 % av svaren på 

ibland och oftast. Elevsvaret ”ibland” ökade från 34,6 % till 44,2 % ht-09. Elevsvaret ”alltid” 

minskade från 13,5 % % till 3,0 % ht-09. 

 

Sammanfattningsvis tolkar jag det som lärarna som är med i enkäten 2009 upplever det som 

lugnare och tystare på lektionerna vid enskilt arbete medan eleverna 2009 upplever att det 

oftare var lugnare och tystare 2006. 
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Fråga 8 – Eleverna vet vilka läxor de har varje vecka 

 

Notering som är positiv. 

Ingen lärare säger ”aldrig” eller ”íbland” 2009 jämfört med 2006. 

  

Notering som är negativ. 

Andelen lärare som anger ”alltid” har minskat 2009 jämfört med 2006. 

 

Elev – lärare jämförelse 

 

Jag tolkar det som att eleverna upplever att de mer sällan ”alltid” vet vad de har i läxa. 

Svaret ”ibland” ökade från 15,4 % ht-06 till 20,7 % ht-09. Svaret ”oftast” ökade från 41,9 % 

ht-06 till 46,7 % ht-09. Svaret ”alltid” minskade från 38,9 % ht-06 till 29,5 % ht-09. 

 

Sammanfattningsvis tolkar jag det som att Lärarnas och elevernas uppfattning stämmer väl 

överens. Båda upplever att de inte lika ofta ”alltid” vet vilka läxor de har. Däremot har 

andelen av uppfattningen att de ”oftast” vet vilken läxa de har, ökat hos både elever och lärare. 

 

 

Fråga 9 – Eleverna får arbeta i lugn och ro på lektionerna 

 

Notering som är positiv. 

Ingen lärare säger ”aldrig” eller ”íbland” 2009 jämfört med 2006. 

Andelen lärare som svarar ”alltid” har ökat från 11,5% / 9,1 % 2006 till 21,4 % 2009. 

  

Notering som är negativ. 

- 

 

Jag tolkar det som att större andel lärare 2009 än 2006 tycker att eleverna oftast eller alltid får 

arbeta i lugn och ro på lektionerna. 

 

Elev – lärare jämförelse 

 

Andelen elever som angav svaret ”aldrig” minskade från 8,1 % ht-06 till 3,0 % ht-09. Andelen 

lärare som svarade aldrig minskade också. 
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Sammanfattningsvis tolkar jag det som att fler lärare och fler elever upplever att det finns 

lektioner där de får arbeta i lugn och ro 2009 jämfört med 2006. Men det fanns 2009 

fortfarande elever (3 %) som upplevde att de aldrig fick arbeta i lugn och ro på någon lektion.   

 

 

Fråga 10 – Klasskamraterna stör varandras koncentration på lektionerna 

 

Notering som är positiv. 

Ingen lärare säger ”oftast” eller ”alltid” 2009 jämfört med 2006. 

  

Notering som är negativ. 

- 

 

Jag tolkar det som att lärarna upplever att eleverna mer sällan stör varandras koncentration på 

lektionerna 2009 jämfört med 2006, vilket är bra för arbetsmiljön i klassrummet. 

 

Elev – lärare jämförelse 

 

Elevernas uppfattning var att svaret ”aldrig” ökade från 8,1 % ht-06 till 18,5 % ht-09.  

Svaret ”oftast” minskade från 53,0 % ht-06 till 14,7 % ht-09. Svaret ”ibland” ökade från 32,6 %  

ht-06 till 60,3 % ht-09. 

 

Jag tolkar detta som att både lärare och elever upplever att färre elever stör varandras 

koncentration på lektionerna 2009 jämfört med 2006, vilket kan påverka arbetsmiljön i 

enlighet med metodens ambition. 

 

Fråga 11 – Eleverna städar sina arbetsplatser/bänkar efter lektionerna 

 

Notering som är positiv. 

Svaret ”alltid” har ökat från 29,6 % / 27,3 % 2006 till 50,0 % 2009. 

 

Notering som är negativ. 

Andelen lärare som svarar ”oftast” har minskat. 
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Andelen lärare som svarar ibland har ökat. 

 

Jag tolkar det som att en större del av lärarna 2009 jämfört med 2006 upplever att eleverna 

alltid städar sina bänkar. 

 

Elev – lärare jämförelse 

Elevernas uppfattning var att svaret ”aldrig” minskade från 19,2 % ht-06 till 11,3 % ht-09.  

Svaret ”alltid” ökade från 18,8 % ht-06 till 31,3 % ht-09. 

 

Jag tolkar det som att både lärare och elever upplever att fler elever 2009 än 2006 städar sina 

arbetsplatser/ bänkar efter lektionen. 

 

Sammanfattningsvis tolkar jag det som att rutinerna för att hålla klassrumsmiljön snygg har 

satt sig bättre 2009 än 2006, vilket kan påverka arbetsmiljön i enlighet med metodens 

ambition. 

 

 

Fråga 12 – Lektionerna avslutas med en repetition av kunskapsmålen 

 

Notering som är positiv. 

Svaret ”oftast” har ökat från 57,5  % /59,1 % 2006 till 69,2 % 2009. 

Svaret ”alltid” har ökat från 3,8 % / 4,5 % 2006 till 15,4 % 2009. 

Svaret ”ibland” har minskat från 34,6 % / 36,4 % 2006 till 15,4 % 2009. 

 

Notering som är negativ. 

- 

 

Jag tolkar det som att en större del av lärarna i teoretiska ämnen 2009 jämfört med 2006 

upplever att de repeterar kunskapsmålen mer ofta eller alltid i slutet av lektionerna. 

 

Elev – lärare jämförelse 
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Elevenkäterna ger att svaret ”aldrig” minskade från 16,5 % ht-06 till 9,6 % ht-09. 

Svaret ”oftast” ökade från 28,1 % ht-06 till 37,0 % ht-09. Svaret ”alltid” minskade från 11,3 % 

ht-06 till 7,8 % ht-09. Lärarnas svar oftast ökade också från 2006 till 2009. 

 

Sammanfattningsvis tolkar jag det som att både lärare i teoretiska ämnen och elever upplever 

att kunskapsmålen repeteras mer ofta ”oftare” 2009 än 2006. Detta kan påverka arbetsmiljön i 

enlighet med metodens ambition.  

 

Fråga 13 – Lektionerna avslutas gemensamt och på mitt (lärarens) tecken 

 

Notering som är positiv. 

Svaret ”oftast” har minskat från 7,4 % / 9,1 % 2006 till 0 % 2009. 

Svaret ”alltid” har ökat från 88,9 % / 90,9 % 2006 till 100,0 % 2009. 

 

Notering som är negativ. 

- 

 

Jag tolkar det som att en större del av lärarna i teoretiska ämnen 2009 jämfört med 2006 

upplever att de lektionerna avslutas på deras kommando. 

 

Elev – lärare jämförelse 

 

Jag tolkar det som att 2009 upplever 27,3 % av eleverna i undersökningen att 

lektionerna ”oftast” avslutas gemensamt och på lärarens tecken. 63,6 % av eleverna i 

undersökningen svarar ”alltid”. 14 lärare (100 % av de i undersökningen) i teoretiska ämnen 

svarar ”alltid”. 

 

Sammanfattningsvis tolkar jag det som att uppfattningen om att lektionerna avslutas 

gemensamt och på lärarens tecken skiljer sig mellan lärarna i teoretiska ämnena och alla 

eleverna i undersökningen. Alla lektioner avslutas 2009 inte gemensamt och på lärarens 

tecken. Enligt elevernas uppfattning avslutas cirka en tredjedel inte gemensamt och på 

lärarens tecken. Detta är också i princip oförändrat sedan 2006. 
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Utmärkelser och aulasamlingar  

 

Fråga 14 – Jag har varit på en samling denna terminen   

 

Notering som är positiv. 

En större andel av lärarna som svarar har varit på en samling 2009 jämfört med 2006. 

 

Notering som är negativ. 

- 

 

Jag tolkar det som att det finns lärare som inte är på samlingar. Dock är andelen färre 2009 

jämfört med 2006. Dock är osäkerheten stor då svarsunderlaget 2009 var lågt. 

 

Elev – lärare jämförelse 

Elevernas svar ”Ja” hade ökat från 89,3 % ht-06 till 92,5 % / 92,7 % ht-09. Lärarnas 

motsvarande siffror är 81,5 % / 86,4 % 2006 och 91,7 % 2009. 

 

Sammanfattningsvis tolkar jag det som att en större andel av både lärare och elever har varit 

på en samling 2009 jämfört med 2006. 

 

 

Fråga 15 – Min klass har varit på en samling denna terminen 

 

Notering som är positiv. 

Av de som svarat anger 100 % att deras klass har varit på en samling. 

 

Notering som är negativ. 

- 

 

Jag tolkar det som att fler klasser har varit på en samling 2009 jämfört med 2006. 

 

Elev – lärare jämförelse 
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Elevernas svar ”Ja” har ökat från 88,5 % ht-06 till 98,2 % / 98,3 % ht-09. Lärarnas svar är 

100%. Jag tolkar det som att både eleverna och lärarna upplever att en större andel klasser har 

varit på en samling 2009 jämfört med 2006. 

 

Sammanfattningsvis tolkar jag det som att eftersom både fler andel lärare och fler andel elever 

anger att deras klass varit på en samling så har fler klasser varit på en samling 2009 jämfört 

med 2006. 

 

 

Fråga 16 – Någon elev i min klass har fått en utmärkelse på en samling denna terminen 

 

Notering som är positiv. 

 

Notering som är negativ. 

Svaret Ja har minskat från 92,3 % / 90,9 % 2006 till 83,3 % 2009. 

 

Jag tolkar det som att det delas ut färre utmärkelser 2009 än 2006. Här kan också en felkälla 

vara att endast 12 lärare har svarat på enkätfrågan. 

 

Elev – lärare jämförelse 

En mindre andel av eleverna anger 2009 att det fått utmärkelser jämfört med 2006. 11,8 % 

svarade ja på frågan 2006 och 9,8 % / 10,8 % svarade ja 2009. 

 

Sammanfattningsvis tolkar jag det som att både lärare och elever upplever att något färre 

elever fick en utmärkelse 2009 jämfört med 2006. 

 

 

 

Fråga 17 – Eleverna vet vad som krävs av dem för att få en utmärkelse 

 

Notering som är positiv. 

En mycket större andel av lärarna uppfattar det som att eleverna vet vad som krävs av dem för att få en 

utmärkelse. 81,8 % 2009 jämfört med 52,0 % / 55.0 % 2006. 
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Notering som är negativ. 

- 

 

Jag tolkar det som att fler lärare anser att de inför eleverna är tydliga med vad som krävs av 

dem för att få en utmärkelse. 

 

Elev – lärare jämförelse 

Elevernas svar ”Ja” har ökat från 50,4 % ht-06 till 61,1 % / 56,3 % ht-09. 

 

Jag tolkar detta som att fler elever 2009 än 2006 har ”lärt sig” vad de behöver göra för att få 

en utmärkelse. Dock är det stor skillnad mellan vad eleverna svarar 2009 och vad lärarna 

svarar 2009. 2006 stämde elevernas och lärarnas resultat mycket bättre överens. 

 

Sammanfattningsvis tolkar jag det som att lärarnas och elevernas uppfattning 2009 skiljer sig 

mycket åt vad gäller huruvida de tror att eleverna vet vad som krävs av dem för att få en 

utmärkelse. 
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Fråga 19 – Eleverna tycker att det är spännande att se vem som får en utmärkelse 

 

Notering som är positiv. 

 

Notering som är negativ. 

Svaret ”Ja” har minskat från 100,0 % / 100,0 % 2006 till 81,8 %. 

 

Jag tolkar det som att 

 

Elev – lärare jämförelse 

Elevsvaret ”Ja” har minskat från 57,5 % ht-06 till (57,5 %) / 55,0 % ht-09 sett till hela skolan. 

Niorna verkar dra ner snittet 2009. Lärarna tror fortfarande 2009 att många fler elever tycker 

det är spännande än eleverna själva, men även andelen lärare som tror det har minskat 2009 

jämfört med 2006. 

 

Sammanfattningsvis tolkar jag det som att andelen lärare som tror att eleverna tycker det är 

spännande att se vem som får en utmärkelse är mycket högre både 2006 och 2009 än det i 

själva verket är elever som tycker detsamma. 

 

 

Fråga 20 – Eleverna tycker att det är fint att få en utmärkelse 

 

Notering som är positiv. 

Lärarna tycker likadant 2009 som 2006. 

 

Notering som är negativ. 

- 

 

Jag tolkar det som att de flesta lärare tror att eleverna tycker att det är fint att få en utmärkelse. 

 

Elev – lärare jämförelse 

Elevernas svar ”Ja” har ökat från 78,2 % ht-06 till 82,5 % / 79,1 % ht-09. 
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Jag tolkar det som att något fler eleverna tycker att det är fint att få en utmärkelse 2009 

jämfört med 2006. Räknar man bort niorna 2009 så är andelen ändå något högre än 2006. 

Lärarna å andra sidan tror fortfarande att eleverna tycker att det är fint att få en utmärkelse. 

 

Sammanfattningsvis tolkar jag det som att fler lärare än eleverna själva både 2006 och 2009 

tror att eleverna tycker det är fint att få en utmärkelse. Andelen elever som tycker det är fint 

att få en utmärkelse ökar något 2009 jämfört med 2006, speciellt i år 6-8. 

 

 

Fråga 21 – Om en elev i min klass får en utmärkelse känner jag mig stolt 

 

Notering som är positiv. 

Svaret ”Ja” har ökat till 100,0 % 2009 från 96,3 % / 95,5 % 2006. 

 

Notering som är negativ. 

- 

 

Jag tolkar det som att en större andel lärare känner sig stolta om en elev i deras klass får en 

utmärkelse. 

 

Elev – lärare jämförelse 

Elevernas svar ”Ja” har minskat från 34,2 % ht-06 till 30,8 % / 29,6 % ht-09. Jag tolkar det 

som att något färre andel elever känner sig stolta när en klasskamrat får en utmärkelse. En 

mycket större andel av lärarnas känner sig både 2006 och 2009 stolta om en elev i deras klass 

får en utmärkelse. 

 

Sammanfattningsvis tolkar jag det som att en mycket stor andel av lärarnas känner sig både 

2006 och 2009 stolta om en elev i deras klass får en utmärkelse. Bland eleverna är det knappt 

en tredjedel som känner sig stolta om deras klasskamrater får en utmärkelse. 
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6.3 Resultatredovisning och tolkning av meritvärden (slutbetyg åk 9) 

 
Ett av målen med att införa Quadriceps är att öka måluppfyllelsen. För att kunna avgöra om 

måluppfyllelsen ökat gör jag en jämförelse av meritvärden samt andel som klarat minst G i 

alla ämnen. På Ekhammarskolan från när Skolverkets mätvärden börjar år 1998 till och med 

2010. Jag jämför också med, de två andra skolorna i Upplands-Bro kommun och rikets snitt 

för att se huruvida de förändras i motsvarande grad som Ekhammarskolans meritvärden gör. 

 

År 1998 Meritvärde Andel elever som nått målen i alla ämnen (%) 

Ekhammarskolan: 206,5 87,6 

Broskolan: 203,4 76,1 

Hagnässkolan: 209,0 93,1 

Riket: 201,2 79,6 

 

År 1999 Meritvärde Andel elever som nått målen i alla ämnen (%) 

Ekhammarskolan: 207,1 85,5 

Broskolan: 180,6 65,3 

Hagnässkolan: 214,9 87,7 

Riket: 202,1 77,3 

 

År 2000 Meritvärde Andel elever som nått målen i alla ämnen (%) 

Ekhammarskolan: 204,3 83,3 

Broskolan: 187,5 67,4 

Hagnässkolan: 197,7 83,0 

Riket: 202,9 75,7 

 

År 2001 Meritvärde Andel elever som nått målen i alla ämnen (%) 

Ekhammarskolan: 201,8 72,6 

Broskolan: 187,3 67,6 

Hagnässkolan: 197,6 75,0 

Riket: 202,9 74,3 

 

År 2002 Meritvärde Andel elever som nått målen i alla ämnen (%) 

Ekhammarskolan: 206,1 77,9 

Broskolan: 183,6 61,3 

Hagnässkolan: 189,9 75,4 

Riket: 204,6 74,7 

 

År 2003 Meritvärde Andel elever som nått målen i alla ämnen (%) 

Ekhammarskolan: 201,3 78,5 

Broskolan: 185,3 64,0 

Hagnässkolan: 197,4 75,8 

Riket: 205,4 74,7 
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År 2004 Meritvärde Andel elever som nått målen i alla ämnen (%) 

Ekhammarskolan: 211,0 70,6 

Broskolan: 195,5 67,5 

Hagnässkolan: 199,4 81,7 

Riket: 206,9 75,9 

 

År 2005 Meritvärde Andel elever som nått målen i alla ämnen (%) 

Ekhammarskolan: 200,1 77,8 

Broskolan: 179,6 54,5 

Hagnässkolan: 211,0 78,2 

Riket: 206,3 75,5 

 

År 2006 Meritvärde Andel elever som nått målen i alla ämnen (%) 

Ekhammarskolan: 209,6 81,1 

Broskolan: 183,9 65,4 

Hagnässkolan: 213,3 87,2 

Riket: 206,8 76,0 

 

År 2007 Meritvärde Andel elever som nått målen i alla ämnen (%) 

Ekhammarskolan: 201,1 77,1 

Broskolan: 181,3 59,5 

Hagnässkolan: 219,8 85,2 

Riket: 207,3 76,1 

 

År 2008 Meritvärde Andel elever som nått målen i alla ämnen (%) 

Ekhammarskolan: 195,6 71,3 

Broskolan: 200,3 75,0 

Hagnässkolan: 222,8 85,7 

Riket: 209,3 76,6 

 

År 2009 Meritvärde Andel elever som nått målen i alla ämnen (%) 

Ekhammarskolan: 209,0 79,0 

Broskolan: 196,4 70,5 

Hagnässkolan: 230,3 89,4 

Riket: 209,6 77,0 

 

År 2010 Meritvärde Andel elever som nått målen i alla ämnen (%) 

Ekhammarskolan: 214,1 80,9 

Broskolan: 196,7 63,2 

Hagnässkolan: 229,9 79,2 

Riket: 208,8 76,6 

 
Data i samtliga tabeller ovan är hämtade från skolverkets hemsida 2011-07-07 på adressen 

(http://siris.skolverket.se/portal/page?_pageid=33,90309&_dad=portal&_schema=PORTAL) 

 under rubriken ”Slutbetyg årskurs 9”. 

http://siris.skolverket.se/portal/page?_pageid=33,90309&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Tolkning av meritvärdenas förändringar under åren 1998 - 2010 

 

Riket 

Vi ser att meritvärdena i riket har legat ganska konstant utan större svängningar, men ökat 

under de tolv år som Skolverket har lagt ut sina mätningar på Internet. Värdet har sakta ökat 

från som lägst 1998 från 201,2 till 209,6 år 2009.  

 

Andelen elever som når målen i samtliga ämnen har både sjunkit och stigit under åren. Som 

mest 79,6 % år 1998 och som minst 74,3 år 2001. Åren 2006-2010 har detta värde legat 

mellan 76,0 % (år 2006) och 77,0 % (år 2009). 

 

Broskolan 

Broskolans meritvärden pendlat åren 1998-2005 mellan som lägst 179,6 och 203,4. Under 

perioden 2006-2010 upp och ner mellan 183,9 och 200,3. 

 

Hagnässkolan 

Hagnässkolans meritvärden har pendlat under åren 1998-2005 mellan 189,2 och 214,9 och 

under åren 2006-2010 ligger det stabilt mellan 206,3 och 209,6. 

  

Ekhammarskolan 

Ekhammarskolans meritvärde har åkt upp och ner genom åren. Åren innan Quadriceps kom 

på tal 1998-2005 har meritvärdet pendlat mellan 200,0 (år 2005), och 211,0 (år 2004). Även 

åren under och efter införandet 2006-2009 pendlar meritvärdena mellan 195,6 och 209,0. Så 

under dessa åren har inte meritvärdena stabiliserats. Intressant att notera är att Ekhamarskolan 

hade sitt högsta värde någonsin 214,1 år 2010. 

 

Andelen elever som når målen i samtliga ämnen har både sjunkit och stigit under åren. Som 

mest 87,6 % år 1998 och som minst 70,6 %  år 2004. Åren 2006-2010 har detta värde legat 

mellan som minst 71,3 % år 2008 och som mest 80,9 % år 2010. 
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7. Slutdiskussion 

 

I detta kapitel återkopplar jag mina slutsatser till problemformuleringen (sid. 7) och bryter ned 

den i de mål om arbetsmiljö som Quadricepspedagogiken har som mål på Ekhammarskolan. 

Under varje del presenteras en kort slutsats med en diskussion om vad min studie visar om 

huruvida det är positivt eller negativt för arbetsmiljön för elever och personal och eventuellt 

förslag på åtgärder. 

 

7.1 Slutsats för Ekhammarskolan och problemformuleringen 

 

Hur upplever elever och personal arbetsmiljön under lektionerna i skolan under 

och efter införandet av denna pedagogik? 

 

Det är lugnt och tyst när eleverna går in på lektionerna. 

Min slutsats är att det är lugnare och tystare när eleverna går in i klassrummet 2009 än 2006. 

Strukturen med elever på led och medvetenheten om att det ska vara tyst verkar ha haft en 

positiv effekt på arbetsmiljön i klassrummet. Dock är det inte alltid lugnt och tyst. Detta måste 

dock anses vara en positiv förändring. 

 

 

Läraren hälsar på varje elev enskilt när de går in på lektionerna. 

Min slutsats är att elevernas och lärarnas upplevelser är i samma riktning. Båda upplever att 

lärarna oftare hälsar på sina elever när de går in på lektionerna 2009 än 2006 och att detta har 

en positiv effekt på arbetsmiljön i klassrummet. Detta måste anses vara en positiv förändring. 

 

 

Läraren kontrollerar att eleverna har med sig sitt mitt material till lektionerna. 

Min slutsats är att materialkontrollen har minskat från ht-06 till ht-09, vilket inte är i linje med 

Quadricepspedagogiken. Om detta beror på att man har tröttnat på att eleverna inte har 

materialet med sig och resignerat lite eller om eleverna har blivit bättre på att ha med sig sitt 

material så det inte behövs lika mycket koll kan jag inte säga utifrån enkätstudien. Intervjuer 

hade behövts. Detta måste anses vara en negativ förändring. 
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Läraren ger en ”börja med” uppgift i början på lektionerna.  

Min slutsats är att en ”börja med” uppgift ges i de flesta fall och något oftare ”alltid” 2009 än 

2006, vilket är bra för arbetsmiljön på skolan. Detta måste anses vara en positiv förändring. 

  

Det ska vara lätt att komma igång med hjälp av ”börja med” uppgifterna. 

Min slutsats är att fler lärare och elever 2009 än 2006 upplever att de lätt kommer igång med 

hjälp av ”börja med” uppgifterna, vilket är bra för arbetsmiljön i klassrummet. Detta måste 

anses vara en positiv förändring. 

 

Eleverna får veta vad som är kunskapsmålet med lektionerna. 

Min slutsats är att lärare och elever upplever att man mer ”oftast” får veta vad kunskapsmålet 

är. Andelen som upplever att man ”alltid” får kunskapsmålen på tavlan har minskat 2009 

jämfört med 2006. Kanske inser lärarna att det inte alltid av praktiska lektionsorsaker går att 

ange kunskapsmålet. Detta måste anses vara en negativ förändring. 

 

Det under lektionerna är lugnt och tyst i klassrummet vid enskilt arbete. 

Min slutsats är att de lärarna som är med i enkäten 2009 upplever det som lugnare och tystare 

på lektionerna vid enskilt arbete medan eleverna 2009 upplever att det oftare var lugnare och 

tystare 2006. Man kan dra slutsatsen att det är lugnare på de i urvalet medverkande lärarnas 

lektioner, men mindre lugnt och tyst under andra lektioner eftersom eleverna anser att det var 

lugnare och tystare 2006 än 2009. Är det nödvändigtvis så att det blir en sämre koncentration 

för att det är livligt i klassrummet? Av elevsvaren att döma på frågan om deras 

klassrumskamrater stör deras koncentration, visar enkätsvaren en förbättring. Så om det är 

lugnt och tyst i klassrummet vid enskilt arbete får nog anses vara beroende av ämnets karaktär 

och lektionens innehåll. Men sett ur Quadriceps mål så är detta en negativ förändring. 

 

Att varje elev vet vilka läxor den har varje vecka. 

Min slutsats är att lärarnas och elevernas uppfattning stämmer väl överens. Båda upplever att 

de inte lika ofta ”alltid” vet vilka läxor de har. Däremot har andelen av uppfattningen att 

de ”oftast” vet vilken läxa de har, ökat hos både elever och lärare. Lärarna kan ha blivit sämre 

på att skriva upp läxorna och eleverna kanske inte alltid minns det. Men eftersom man 2006 

precis hade startat Quadricepspedagogiken så tyder resultaten i studien på att man var mer 

noggrann med att tala om det 2006 än 2009. Man har alltså tappat något i denna frågan. Detta 

måste anses vara en negativ förändring. 
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Varje elev får arbeta i lugn och ro på lektionerna. 

Min slutsats är att fler lärare och elever upplever att det finns lektioner där de får arbeta i lugn 

och ro 2009 jämfört med 2006. Men det fanns 2009 fortfarande elever (3 %) som upplevde att 

de aldrig fick arbeta i lugn och ro på någon lektion. Målet måste ju vara att eleverna och 

lärarna ska få arbeta i lugn och ro på alla lektioner. Man når dock en viss förbättring 2009 

jämfört med 2006. Detta måste ju vara ett framsteg och en förbättring av arbetsmiljön. Detta 

måste anses vara en positiv förändring. 

 

Klasskamrater stör inte andra elevers koncentration på lektionerna 

Min slutsats är att både lärare och elever upplever att färre elever stör varandras koncentration 

på lektionerna 2009 jämfört med 2006, vilket är positivt för arbetsmiljön i klassrummet. 

Elevernas svar är mer spridda än lärarnas. De flesta lärarna anger att eleverna ibland stör 

varandras koncentration på lektionerna. Intressant att notera att 18 % av eleverna 2009 

upplever att de aldrig störs. Inte en enda lärare anger det svaret. Det måste betyda att lärarna 

har en annan uppfattning av vad som är störande än eleverna. Det bästa är ju dock att både 

lärare och elever upplever att eleverna stör varandra i mindre utsträckning 2009 jämfört med 

2006. Detta måste anses vara en positiv förändring. 

 

Eleverna städar sina arbetsplatser/bänkar efter lektionerna. 

Sammanfattningsvis tolkar jag det som att rutinerna för att hålla klassrumsmiljön snygg har 

satt sig bättre 2009 än 2006, vilket är positivt för arbetsmiljön i skolan. Att städa bänkarna är 

en konkret och bra rutin. Att den har ökat i genomförandegrad 2009 jämfört med 2006 är 

positivt för arbetsmiljön i klassrummet och på skolan. Detta måste anses vara en positiv 

förändring. 

 

Lektionerna avslutas med en repetition av kunskapsmålen. 

Sammanfattningsvis tolkar jag det som att både lärare i teoretiska ämnen och elever upplever 

att kunskapsmålen repeteras mer ofta ”oftare” 2009 än 2006. Detta är bra för arbetsmiljön i 

klassrummet. Att kunskapsmålen repeteras oftare måste anses som positivt för elevernas 

inlärning. Det ger struktur för eleverna, repeterar det viktiga och är i linje med 

Quadricepspedagogiken. Detta måste anses vara en positiv förändring. 
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Lektionerna avslutas gemensamt och på lärarens tecken. 

Min slutsats är att uppfattningen om att lektionerna avslutas gemensamt och på lärarens 

tecken skiljer sig mellan lärarna i teoretiska ämnena och alla eleverna i undersökningen. Alla 

lektioner avslutas 2009 inte gemensamt och på lärarens tecken. Enligt elevernas uppfattning 

avslutas cirka en tredjedel inte gemensamt och på lärarens tecken. Detta är också i princip 

oförändrat sedan 2006. Här finns förbättringspotential eller är det så att vissa lektioner helt 

enkelt i praktiken inte går att sluta gemensamt och på lärarens tecken? 

 

Projektarbetet från 2006 kommer fram till att:  

 

”Eleverna nämner bland annat att ett flertal av de praktiska ämnena inte använder 

systemet, vilket de hävdar är dåligt.”  

(Sjöholm och Magnusson 2008, 5) 

 

Detta kan man ur resultatet i denna studie också utläsa mellan raderna. Tittar man till exempel 

på fråga nummer 13, som handlar om huruvida man avslutar lektionen gemensamt och på 

lärarens tecken, så ser man att 100 % av lärarnas som svarade 2009, som alla var teoretiska 

lärare, svarar att de gör detta, medan endast 63,6 % av eleverna säger att lärarna gör det. Detta 

indikerar att några lärare inte gör det.  Är detta de lärare som inte svarat på enkäten. Kan det 

vara de praktiska lärarna? Detta måste anses vara ett oförändrat resultat. 

 

 

 

 

Hur upplever elever och personal samlingar och utmärkelser under och efter 

införandet av denna pedagogik? 

 

 

Varje elev har varit på en samling varje terminen. 

Min slutsats är att en större andel av både lärare och elever har varit på en samling 2009 

jämfört med 2006. Fortfarande har nästan var tionde elev och lärare inte varit på en samling 

under 2009. Har man stor frånvaro eller har det organisatoriska eller schematekniska orsaker? 

Detta måste anses vara en positiv förändring. 
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Varje klass har varit på en samling denna terminen. 

Min slutsats är att eftersom både fler andel lärare och fler andel elever anger att deras klass 

varit på en samling så har fler klasser varit på en samling 2009 jämfört med 2006. Intressant 

att notera att en större andel av både lärarna och eleverna anger att deras klass varit på en 

samling men inte de själva. Detta måste anses vara en positiv förändring. 

 

 

Flera elever har fått en utmärkelse på en samling varje termin. 

Min slutsats är att både lärare och elever upplever att något färre elever fick en utmärkelse 

2009 jämfört med 2006. Är detta en trend som håller i sig eller bara en tillfällighet? Kan det 

vara så att man blivit mer restriktiv i vilka utmärkelser man delar ut? Intervjuer skulle nog 

kunna ge svar på den frågan. Detta måste anses vara en negativ förändring. 

 

 

Varje elev vet vad som krävs av henne/honom för att få en utmärkelse. 

Min slutsats är att lärarnas och elevernas uppfattning 2009 skiljer sig mycket åt vad gäller 

huruvida de tror att eleverna vet vad som krävs av dem för att få en utmärkelse. Precis som 

examensarbetet Quadriceps – Skolans muskel, tar upp, är det viktigt för eleverna att vet vad 

som krävs av dem. Här behöver skolan kanske se över sina rutiner. Å andra sidan kanske det 

ska finnas ett friutrymme för väldigt subjektiva utmärkelser. Det kan ju vara bra för att hålla 

spänningen uppe om vem som ska få en utmärkelse och varför? Om alla visste vem som 

skulle få vad och varför innan samlingen vore spänningsmomentet borta. Detta måste anses 

vara en negativ förändring. 

 

Någon elev i varje klass har fått en utmärkelse på en samling varje termin. 

Min slutsats är att både lärare och elever upplever att något färre elever fick en utmärkelse 

2009 jämfört med 2006. Är detta en trend som håller i sig eller bara en tillfällighet? Kan det 

vara så att man blivit mer restriktiv i vilka utmärkelser man delar ut? Intervjuer skulle nog 

kunna ge svar på den frågan. Ekhammarskolan bör ha statistik i antalet utmärkelser och för 

vad man får det. Detta måste anses vara en negativ förändring. 
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Det är spännande att se vem som får en utmärkelse. 

Min slutsats är att andelen lärare som tror att eleverna tycker det är spännande att se vem som 

får en utmärkelse är mycket högre både 2006 och 2009 än det i själva verket är elever som 

tycker detsamma. Detta måste anses vara ett oförändrat resultat. 

  

 

Det är fint att få en utmärkelse. 

Min slutsats är att fler lärare än eleverna själva både 2006 och 2009 tror att eleverna tycker 

det är fint att få en utmärkelse. Andelen elever som tycker det är fint att få en utmärkelse ökar 

något 2009 jämfört med 2006, speciellt i år 6-8. Projektarbetet som genomfördes 2006 

kommer fram till att: 

 

Vi märkte en skillnad när vi jämförde hur positiva eleverna var till 

utmärkelsesamlingarna respektive till lektionsstrukturen. Medan de  

flesta var positiva till lektionsstrukturen och startblocket var inte en  

lika stor majoritet positiva till utmärkelser och utmärkelsesamlingarna.  

Många elever hävdar att det var lite larvigt och onödigt. 

(Sjöholm och Magnusson 2008, 7) 

 

Jag drar slutsatsen att eftersom eleverna inte är på det klara med vilka kriterier som gäller för 

att få en utmärkelse så upplevs detta som mindre meningsfullt. Däremot ser de direkt en 

koppling till start- och slutblocket och den som de tycker lugnare klassrumsmiljön. Här bör 

Ekhammarskolan tänka till vad gäller utmärkelserna om de ska få fler elever att uppskatta 

aulasamlingarna med utmärkelserna. Dock eftersom fler elever tycker det är fint att få en 

utmärkelse 2009 så måste detta anses vara en positiv förändring. 

 

 

 

Om en elev i en klass får en utmärkelse så känner en annan elev sig stolt över denna 

eleven. Likaså lärarna. 

Min slutsats är att fler lärare än eleverna själv både 2006 och 2009 tror att eleverna tycker det 

är fint att få en utmärkelse. Andelen elever som tycker det är fint att få en utmärkelse ökar 

något 2009 jämfört med 2006, speciellt i år 6-8. Detta indikerar att fler elever ändå har förstått 
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vad som krävs av dem, men som tidigare nämnts, se föregående fråga, så behöver 

Ekhammarskolan tänka till på denna fråga om de vill se en förbättring bland elevernas 

uppfattning i denna fråga. Kan detta vara ett uttryck för att utmärkelserna har blivit 

för ”vanliga”? Kanske har de oklara betydelser för eleverna? Som tidigare framkommit 

upplevs de som väldigt oklart vad som ger en utmärkelse vilket kan skapa en mindre 

samhörighetskänsla då man inte vet vad som förväntas. Detta måste dock anses vara en 

positiv förändring. 

 

 

 

Hur förändras måluppfyllelsen på Ekhammarskolan under och efter införandet 

av Quadricepspedagogiken? 

 

Måluppfyllelsen mellan åren 2006 och 2010 varierar mellan 201 och 214, ungefär lika mycket 

som mellan åren 1998-2005 då värdet svänger mellan mellan 201 och 211. Min slutsats är att 

detta är naturliga svängningar som troligen mer beror på elevernas varierande förutsättningar 

år från år än Quadricepsmetoden. Diskussionen om detta beror på att eleverna har blivit bättre 

eller om lärarna ger generösare betyg ger jag mig inte in på. Intressant att notera är att 

Ekhamarskolan hade sitt högsta värde någonsin 214,1 år 2010. 2010 gick den första årskullen 

elever ut, som haft Quadriceps ända sedan åk 6. Om detta är en påverkan orsakad av 

Quadriceps kan vi inte med säkerhet veta men detta ger ett intressant uppslag för vidare 

studier. Intressant skulle vara att följa upp betygen under 2011-2014.  Detta måste anses vara 

ett oförändrat resultat. 

 

 

 

Antalet positiva och negativa förändringar 

Av de tjugotvå (22) mål som i problemformuleringen sätts upp är min slutsats att jag ser tolv 

(12) förändringar som måste anses vara positiva. Dessa visar en klar skillnad i antalet svar 

2009 jämfört med 2006. Tre (3) förändringar kan tolkas som både positiva och negativa då de 

inte visar någon eller en mycket liten förändring. Eller så kan de tolkas som oförändrade. Sju 

(7) förändringar visar en förändringar, som ställt mot Quadricepsmålen, måste anses vara 

negativa.    
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7.2 Slutsats kopplat till forskning kring framgångsrika skolor 

Enligt forskning om framgångsrika skolor utmärks de av vissa faktorer. De faktorer som 

Grosin tar upp och som denna studie visar kan sägas uppfylls av Ekhammarskolan är följande;  

 

- uppmuntran och belöning för bra arbete 

- tydliga normer beträffande rättigheter och skyldigheter i det sociala umgänget i skolan; 

- ordning och reda samt bestämda men måttfulla sanktioner mot dåligt uppförande; 

 

Dessa målen måste anses vara helt eller delvis uppfyllda i och med att man har tydliga regler 

vad gäller umgänget på lektionerna och hur man ska bete sig på lektioner och aulasamlingar. 

Aulasamlingarna fungerar som uppmuntran och ger belöning av bra arbete i form av 

utmärkelser. Sedan är det också ”ordning och reda ” man eftersträvar. Ekhammarskolan kan 

då anses uppfylla några av de faktorer som kännetecknar framgångsrika skolor. Huruvida de 

andra faktorerna är uppfyllda får vara osagt i denna studie då enkätsvaren inte ger några fakta 

som kan ge svar på den frågan. 

 

I kapitel 4.1 konstateras att forskning visar att det finns ett indirekt samband mellanen god 

fysisk arbetsmiljö och elevers resultat. Eftersom resultatet visar att eleverna upplever att de 

får arbeta mer i lugn och ro samt att deras kamrater stör deras koncentration mindre 2009 än 

2006, torde detta då på sikt indirekt påverka Ekhammarskolans resultat och även meritvärdena 

så till vida att resultaten blir bättre. Som tidigare konstaterats skulle man dock behöva följa 

upp meritvärdena under perioden efter 2010 för att se vilket utfallet blev. Detta behandlas inte 

i denna studie.  

 

Vad menas då med ”resultat”? Skolverkets rapport som sammanstället forskningsresultat 

nämner inte detta, så definitionen av ”resultat” blir ju då en tolkningsfråga. Det enkla svaret är 

att likställa resultat med meritvärden, men jag skulle vilja utöka betydelsen av ”resultat” till 

att även innefatta människors uppfattning av till exempel arbetsmiljön. Om man upplever 

arbetsmiljön bättre så är det ett bättre resultat än om man upplever den som sämre.    
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7.3 Slutsats kopplat till examensarbetet ”Quadricpes – skolans muskel” 

Det finns i examensarbetet från, Quadriceps – skolans muskel (2008, A Sjöholm, C 

Magnusson), resultat som är intressanta att jämföra med vissa svar i denna aktuella studien. 

De aktuella frågorna är ”läraren hälsar er välkomna”, ”läraren sammanfattar lektionens 

innehåll”, ”läraren påminner om eventuell läxa och ”alla står tysta vid sin plats”. I 

examensarbetet är frågornas svarsalternativ endast graderade ”Ja eller ”Nej”. I denna studien 

finns alternativen aldrig, ibland, ofta och alltid. För att få en bättre jämförelse kan man slå 

ihop svaren ibland, ofta och alltid, då dessa skulle kunna tolkas som ”Ja”. 

 

”Läraren hälsar er välkomna” 

Examensarbetets resultat visar att 81 % av eleverna svarar ”Ja” på frågan ”-Läraren hälsar er 

välkomna”. Tittar man på svarsandelen ”Ofta” och ”Alltid” så är resultatet 2006, 41,3 % och 

2009, 61,6 %. Det är ändå en stor skillnad mot examensarbetets resultat som anger andelen till 

81 %. Tar man med även svaret ”ibland” så blir resultatet 2006, 83 % och 2009, 94,5 %. 

Andelen 83 % för 2006 ligger väldigt nära examensarbetets resultat vilket kan tolkas som att 

båda studierna kommer fram till ungefär samma resultat. 

 

”Läraren sammanfattar lektionens innehåll” 

Examensarbetets resultat visar (2006) att 62 % av eleverna svarar ”Ja” på frågan ”- Läraren 

sammanfattar lektionens innehåll”. Jag jämför detta svar med svaret på frågan ”Lektionerna 

avslutas med en repetition av kunskapsmålen.” Tittar man på summan av svarsandelarna 

ibland, ofta och alltid får man 2006, 83,6 %. Det skiljer alltså drygt 20 % även om man tar 

med alternativet ”ibland”. Frågorna är ställda lite olika, men att sammanfatta lektionens 

innehåll torde också innefatta kunskapsmålen. Här får man alltså anse att de olika 

enkätstudierna kommer fram till olika resultat. 

 

”Läraren påminner om eventuell läxa” 

Examensarbetets resultat visar (2006 ) att 84 % svarar ”Ja” på frågan ” - Läraren påminner om 

eventuell läxa”. Jag jämför detta svar med svaret på frågan ” Jag vet vilka läxor jag har varje 

vecka.” Tittar man på summan av svarsandelarna ibland, ofta och alltid får man 2006, 96,2 %. 

Tar man bort alternativet ”ibland” får man 2006 resultatet 80,8 % vilket är mer i linje med 

examensarbetets svar. Man kan förstås säga att det är skillnad på om läraren påminner om 
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läxan och om eleven vet vilken läxa den har. Det är ju inte samma sak, men det är ändå någon 

form av bekräftelse på att svarens andelar är i lika i sin inriktning. 

 

”Alla står tysta vid sin plats”. 

Examensarbetets resultat visar (2006 ) att  94 % svarar ”Ja” på frågan ”Alla står tysta vid sin 

plats”. Jag jämför detta svar med svaret på frågan ” Vi avslutar lektionerna gemensamt och på 

lärarens tecken. ” eftersom det i detta moment ingår att eleverna ska vara tysta innan man 

slutar. Tittar man på summan av svarsandelarna ibland, ofta och alltid får man 2006, 97,8 %. 

Tar man bort alternativet ”ibland” får man 2006 resultatet 90,8 %. Båda svaren ger alltså en 

andel på drygt 90 % vilket torde tyda på att svaren ger en rättvis bild över elevernas åsikter. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att tre (3) av fyra (4) svar har samma inriktning på sina 

svar och kan anses ge samma resultat. Detta gäller 2006 då första omgången av studien 

genomfördes samt examensarbetet som genomfördes 2006. 
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7.4 Diskussion om styrkor och svagheter i metoden 

 

Urval 

Urvalet som gjordes 2006 var åk 6, 7 och 8. 2009 var urvalet åk 6, 7, 8 och 9. Motivet till att 

inte ha med åk 9 år 2006 var att de inte skulle vara med i undersökningen som planerades till 

2007. Nu föll planeringen så till vida att studien kom att sträcka sig ända till 2009. Om åk 9 

också hade varit med i enkätstudien skulle det givetvis kunnat bli ett annat resultat. 

 

Genomförande av enkätstudierna 

Jag såg själv till att rätt antal enkäter kopierades upp och jag levererade personligen enkäterna 

till Ekhammarskolan vid alla mättillfällena. Detta fastställde att varje lärare fick 

färdigkopierade enkäter till sin klass och sig själv. Skolan fick vid varje mättillfälle två till 

fyra veckor på sig att genomföra enkäterna. Att skolan och lärarnas själva fick genomföra 

enkäterna kunde innefatta viss risk för att de inte tog det på allvar. Enkätstudien genomfördes 

fyra gånger, men jag använder i studien endast resultatet av två av dessa tillfällen. Jag hade 

inför enkäterna 2006 och 2009 ett föredrag på en personalträff om vikten av att genomföra 

dessa enkäter, vilket hade den effekten att svarsfrekvensen var större än vid de två andra 

mättillfällena vt-2007 och ht-2007. 

 

Enkäternas utformning 

Frågorna som ställdes i enkäten (se bilaga 3 och 4) utarbetades delvis i samråd med dåvarande 

rektorn. En styrka med det är att man då får reda på det som Ekhammarskolan själva vill se en 

förändring av. Det kan inte vara någon nackdel. En styrka med enkätens svarsalternativ var att 

på den första delen om klassrumssituationen hade fyra svarsalternativ, aldrig, ibland, ofta eller 

alltid. Detta gav inte respondenterna möjlighet till ett ”mellansvar”. I den andra delen av 

enkäten som handlade om aulasamlingarna ställdes åtta (8) frågor som skulle besvaras ja eller 

nej. Inte heller här gavs utrymme för ett ”pysalternativ”. Utformningen av svarsalternativen 

anser jag ger studien en styrka i svaren. 

 

Andel svar 

Elevenkäterna som genomfördes 2006 och 2009 hade en svarsfrekvens på  

73,9 % respektive 73,8 %. HT-2007 svarade endast 56,8 %. Bryman (2002) citerar Mangione 

(1995), som kategoriserar en svarsfrekvens på över 70 procent som ”bra”. En svarsfrekvens 
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på 50-60 procent är enligt samma författare ”knappt godkänt”. Av den anledningen valde jag 

att bortse från resultaten från HT-2007. 

 

Lärarenkäterna som genomfördes 2006 och 2009 hade en svarsfrekvens på 55,1 % respektive 

40,0 %. Att andelen svar 2009 endast var 40,0 % var inte tillfredsställande. Enligt Bryman 

(2002) som citerar Mangione (1995), är denna nivå på svar ”oacceptabel”. Därför valde jag att 

göra ett urval från 2006 års lärarenkät också så att endast lärare i teoretiska ämnen var med. 

Se metodkapitlet. Således får jag här 2009 endast svar från lärare som undervisar i teoretiska 

ämnen. Jag försvarar ändå valet att ta med resultatet av lärarenkäterna 2009, då man om man 

jämför lärarnas och elevernas svar får indikationer om de tycker lika eller olika. Jag var inte 

ute efter exakta siffror utan vill se eventuella indikationer på förändringar. 

 

Sammanfattningsvis vad gäller andelen svar så är elevenkäternas antal tillräckliga för ett 

säkert resultat, medan lärarenkäterna endast kan ge en indikation på hur lika lärarna och 

eleverna tycker i varje enskild fråga 2009. 

 

Sammanställning och bearbetning av enkätsvaren 

Enkätsvaren som genomförts samlades i pappershögar och hämtades av mig personligen. 

Enkäterna samlades i sorterade högar i en kartong. Kartongen förvarades i min bostad. 

Sammanställningen av enkätsvaren gjordes för hand. Detta tog lång tid men eftersom det 

genomfördes utan tidspress blev sammanställningen noggrant genomförd. 

 

Egna kommentarer i enkäterna 

På varje enkät vid varje undersökningstillfälle fanns möjlighet för elever och personal att 

skriva fria kommentarer. Det blev en hel del kommentarer som skrevs. En del ansåg jag 

seriösa och andra var inte alls seriösa. Jag valde dock inte bort bearbetningen av det skälet 

utan helt enkelt för att jag inte hann. Kommentarerna bearbetades alltså inte på grund av 

tidsbrist.  
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7.5 Avslutande reflektioner 

 

Förbättras de sociala målen? 

Enligt en svensk forskare så innefattas de sociala målen av elevens attityder, värderingar, 

hälsa och välbefinnande samt personliga utveckling. (Höög 2011) Har då Quadricepsmetoden 

förändrat något av detta? Om elevernas hälsa har förbättras kan jag inte se att denna studien 

kan ge svar på. Det skulle möjligen kunna visa sig som mindre mobbing och lägre sjukfrån-

varo, men det har inte denna studie mätt. Likaså är det svårt att se om enskilda elevers person-

liga utveckling har förbättrats eftersom denna studie var anonym och inte följde några speci-

fika individer. Elevernas attityder och värderingar har i vissa frågor marginellt förändrats mel-

lan mättillfällena. Till exempel har andelen elever som tycker det är fint att få en utmärkelse 

och känner sig stolta när andra elever i klassen får en utmärkelse ökat vid andra mättillfället. 

Eftersom Quadricepsmetoden underförstått tycker att det är en bra värdering att tycka om att 

få utmärkelser så anser jag att det sett en attityd- och värderingsförändring mot det bättre. Då 

har också de sociala målen förbättrats i detta avseende. 

 

Förbättras meritvärdena genom Quadricepsmetoden? 

Enligt Skolverkets databas SIRIS (http://siris.skolverket.se/) förändras inte Hjällboskolans 

meritvärden till det bättre mer än enstaka år under perioden 2005-2010, utan det värdet pend-

lar upp och ner precis som Ekhammarskolans. Quadricepsmetoden kan alltså inte vara det 

enda som i detta fallet påverkar meritvärdet. Dock så vet man ju inte hur meritvärdena skulle 

ha varit utan Quadriceps. Meritvärdena på Ekhammarskolan i denna undersökning förbättras 

inte under den period som undersökningen pågår.  

 

Quadricepsmetoden - korvstoppning? 

Schwarz (2010) har studerat Quadricepspedgogiken på en annan skola i Sverige. Hon är i 

grunden kritisk till metoden. Visserligen är det studiero och ordning på de flesta lektionerna, 

men hon menar att Quadricpespedagogiken på denna skola går ut på att lära eleverna saker 

utantill och inte att ge eleverna möjligheter för reflektion och eget tänkande. (Schwarz, 2010) 

Jag menar att med den nya läroplanen lgr 11 som fokuserar mycket mer på förmågor gör att 

man i lektionsinnehållet måste ge eleverna möjligheter till reflektion och att lektioner visst 

måste få verka ”röriga” då många förmågor går ut på att låta eleverna berätta saker muntligt. 

Jag tror dock att Quadricepspedagogikens inramning av lektionerna med start- och slutblock 
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är bra för att skapa rutiner och struktur i en undervisningsgrupp.  Innehållet däremellan måste 

bli upp till varje lärare och elevgrupp att bestämma för att kunna uppnå de mål som den nya 

läroplanen ställer på eleverna.  

 

Slutlig slutsats 

Min slutliga slutsats av vad jag kan se i denna studie är att på Ekhammarskolan förbättras 

arbetsmiljön, det vill säga många av de sociala målen som Quadricepsmetoden satt upp, så 

som ordning och arbetsro. Däremot förbättras inte meritvärdena till det bättre under den un-

dersökta perioden. Om detta skulle gälla generellt på alla skolor, så skulle det innebär att man 

genom att använda denna metod, skulle kunna skapa en bättre arbetsmiljö, en bättre struktur 

och mer ordning och reda, men det skulle inte påverka elevernas meritvärden. För det krävs 

andra grepp och insatser. 

 

 

7.6 Förslag på vidare studier 

 

Enkätstudier har den begränsningen att man inte kan ställa följdfrågor som man kommer på 

under studiens gång. För detta är intervjuer överlägset. I denna studie begränsade resurserna 

datamaterialet till enkäter. I en framtida studie bör man därför använda sig av intervjuer som 

ett redskap och göra intervjuer av personal på de skolorna som är intressanta att följa upp. 

 

En ansats om man vill gå vidare på Quadriceps skulle kunna vara att undersöka flera skolors 

(som har infört Quadriceps) meritvärden över längre tid och se hur de förändras över tid. För 

att se hur de sociala målen uppfylls på skolor med Quadriceps skulle man kunna använda 

mallen för sociala mål som använts i forskningsprojektet struktur, kultur, ledarskap – 

förutsättningar för framgångsrika skolor och som i sin tur har hämtat den från Skolverket. 
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BILAGA 1a  

Enkät om lektioner, samlingar och utmärkelser  
 

 

  

Kryssa för det svar som du tycker stämmer bäst. Kryssa endast för ett svar. 

 

Lektionerna  
 

1. Det är lugnt och tyst när jag går in på lektionerna. 

    

 

2. Läraren hälsar på mig och varje elev enskilt när jag går in på lektionerna. 

    

 

3. Läraren kontrollerar att jag har med mig mitt material till lektionerna. 

    

 

4. En ”börja med” uppgift ges i början på lektionerna.   

   lltid 

 

5. Det är lätt att komma igång med hjälp av ”börja med” uppgifterna.  

    

 

6. Jag får veta vad som är kunskapsmålet med lektionerna. 

    

 

7. Under lektionerna är det lugnt och tyst i klassrummet vid enskilt arbete. 

    

 

8. Jag vet vilka läxor jag har varje vecka. 

    

 

9. Jag får arbeta i lugn och ro på lektionerna. 

    

  

10. Mina klasskamrater stör min koncentration på lektionerna. 

    

 

11. Vi städar våra arbetsplatser/bänkar efter lektionerna. 

    

 

12. Lektionerna avslutas med en repetition av kunskapsmålen. 

g    

 

13. Vi avslutar lektionerna gemensamt och på lärarens tecken.  

    

 

14. Var god vänd! 
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Samlingar och utmärkelser 
 

15. Jag har varit på en samling denna terminen. 

  

 

16. Min klass har varit på en samling denna terminen. 

  

 

17. Jag har fått en utmärkelse på en samling denna terminen. 

  

 

18. Jag vet vad som krävs av mig för att få en utmärkelse. 

  

   

19. Någon elev i min klass har fått en utmärkelse på en samling denna terminen. 

  

 

20. Det är spännande att se vem som får en utmärkelse. 

  

 

21. Det är fint att få en utmärkelse.  

  

 

22. Om en elev i min klass får en utmärkelse känner jag mig stolt. 

  

 

Fria kommentarer: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 



Sida 69 av 72 

BILAGA 1b 

Enkät om lektioner, samlingar och utmärkelser  
 

Termin:_________ Datum:_______________ Jag undervisar i följande ämne:_____________ 

  

Kryssa för det svar som du tycker stämmer bäst. Kryssa endast för ett svar. 

 

Lektionerna  
 

23. Det är lugnt och tyst när eleverna går in på mina lektioner. 

    

 

24. Jag hälsar på varje elev enskilt när de går in på lektionerna. 

    

 

25. Jag kontrollerar att eleverna har med sig sitt material till lektionerna. 

    

 

26. Jag ger eleverna en ”börja med” uppgift i början på lektionerna.   

    

 

27. Eleverna kommer lätt igång med hjälp av ”börja med” uppgifterna.  

    

 

28. Eleverna får veta vad som är kunskapsmålet med lektionerna. 

    

 

29. Under lektionerna är det lugnt och tyst i klassrummet vid enskilt arbete. 

    

 

30. Eleverna vet vilka läxor de har varje vecka. 

    

 

31. Eleverna får arbeta i lugn och ro på lektionerna. 

    

  

32. Klasskamrater stör varandras koncentration på lektionerna. 

    

 

33. Eleverna städar sina arbetsplatser/bänkar efter lektionerna. 

    

 

34. Lektionerna avslutas med en repetition av kunskapsmålen. 

    

 

35. Lektionerna avslutas gemensamt och på mitt tecken.  

    

 

 

Var god vänd! 
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Samlingar och utmärkelser 
 

36. Jag har varit på en samling denna terminen. 

 j 

 

37. Min klass har varit på en samling denna terminen. 

  

 

38. Någon elev i min klass har fått en utmärkelse på en samling denna terminen. 

  

 

39. Eleverna vet vad som krävs av dem för att få en utmärkelse. 

  

   

40. Utgår. 

 

41. Eleverna tycker det är spännande att se vem som får en utmärkelse. 

  

 

42. Eleverna tycker det är fint att få en utmärkelse.  

  

 

43. Om en elev i min klass får en utmärkelse känner jag mig stolt. 

  

 

 

Fria kommentarer: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2a 

 

Termin:______     Lärare / Elev     Fråga nr:_____ 
 
Klass Aldrig Ibland Oftast Alltid 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

Summa 

Pojke 

    

Summa  

Flicka 
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Bilaga 2b 

 

Termin:______   Elev   Fråga nr:______ 
 
Klass Ja Nej  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Summa 

Pojke 

  

Summa  

Flicka 

  

 

 


