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ABSTRAKT

Syftet med denna studie var att undersöka hur elever i årskurs fem uppfattar studiero och 
ordningsregler i klassrummet. Undersökningen genomfördes genom att ställa frågor till 
elever i årskurs 5 under en kvalitativ intervju. Vi hade två frågeställningar, vad de anser om 
studiero och vad de anser om ordningsregler, till dem ställdes följdfrågor för att få djupare 
och mer utvecklande svar. Tjugo elever valdes ut och intervjuades. De intervjuades enskilt, 
där  det  fanns  möjlighet  att  ta  del  av  elevernas  uppfattningar  om  studiero  och 
ordningsregler  i  sitt  klassrum.  Undersökningens  resultat  visade  att  de  flesta  elever  i 
årskurs fem vill ha studiero, men samtidigt anser de att det inte är så lätt att skapa. I de 
flesta klassrum uppfattades det av eleverna att de hade studiero ibland, men oftast var 
det störande moment som prat och rörelse i klassrummet och i vissa fall var det riktig 
kaos  i  klassrummet.  Eleverna  var  eniga  om att  ordningsregler  behövs,  men att  man 
måste arbeta med dem aktivt för att de ska nå en god effekt. Det fanns elever som inte 
ens  visste  om  de  hade  några  ordningsregler  i  sin  skola  och  några  elever  sa  att 
ordningsreglerna bara sitter på en vägg och att ingen bryr sig om dem. Enligt elevernas 
uppfattning om ordningsregler innebar det att, om ordningsregler används på rätt sätt så 
kan det bli lite lättare att skapa en studiero i klassrummet. 
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1 INTRODUKTION
Det debatteras mycket i media om att svenska elevers resultat bara blir sämre och 
sämre. På uppdrag av Skolverket (2013b) har det genomförts PISA- undersökningar 
(Programme  for  International  Student  Assessment),  där  mättes  genomsnittet  i 
kunskaper hos 15-åringar i 65 länder inom ämnen som matematik, läsförståelse och 
naturvetenskap.  Mätningarna  har  gjorts  under  åren  2000-2012  av  OECD 
(Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). Det finns många olika 
spekulationer  om  vad  dessa  försämringar  kan  bero  på.  Skolverkets  chef,  Anna 
Ekström säger i ett reportage som Lilla Aktuellt på SVT har gjort, att det inte är 
eleverna som blivit mindre smarta utan det handlar om att skolan måste ändra på sin 
undervisning  och  hur  skolan  fungerar  (Lilla  Aktuellt,  SVT 131128).  Bulun  och 
Andersson skriver i sitt resultat av sin undersökning ”Ungdomars hälsa i spåren av  
finanskrisen" (2010), för att elever ska kunna känna trygghet, måste skolorna ha en 
tydlig struktur och en välfungerande organisation. En annan åtgärd är att lärarna får 
möjlighet till en bra arbetssituation, där de får tid till planering och möjlighet att se 
varje  individ,  samt  att  skapa  en  god  lärmiljö  för  eleverna.  Lärare  i  deras 
undersökning menar att skolorganisations mål inte står i relation till de resurser som 
finns och att det är mycket frustrerande att det är eleverna som kommer i kläm. En 
annan sak som framkom av resultatet i deras undersökning var att lärarna upplevde 
att de har fått mycket mer administrativt arbete som tar viktig undervisningstid från 
eleverna  och  att  det  påverkar  eleverna  och  deras  lärmiljö  negativt.  

För  att  uppnå studiero  och  trygghet  måste  skolan  följa  kap  5.  i  skollagen vilket 
innebär att arbetsmiljön ska vara utformad så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö 
vilken är präglad av trygghet och studiero. Det ska finnas ordningsregler som tagits 
fram i samverkan med elever och de ska aktivt på varje skolenhet följas upp. Om 
ordningsregler inte följs har rektorer och lärare befogenhet att vidta disciplinära och 
andra särskilda åtgärder, för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att 
få ordning på en elevs störande uppträdande (Skollag 2010:800).

Hur  ser  det  då  ut  i  våra  klassrum  idag?  Hur  uppfattar  eleverna  studiero  och 
ordningsregler i sina klassrum? I studien som genomförs vill vi att intervjuerna ska 
ge  svar  på  vad  eleverna  har  för  tankar  och  uppfattningar  om  studiero  och 
ordningsregler. 

2 BAKGRUND
I första avsnittet behandlas vad skolans värdegrund och uppdrag står för angående 
studiero  och  trygghet.  Därefter  definieras  två  centrala  begrepp  för  vår  uppsats, 
studiero och ordningsregler. Efter det följer två kapitel som berör tidigare forskning 
kring ordningsregler och studiero.

Skolans  värdegrund  och  uppdrag  kring  elevers 
studiero och trygghet
I en rapport från skolverket (2013a) angående trygghet och studiero ska skolmiljön 
präglas av trygghet och studiero. För att det ska finnas trygghet och studiero krävs 
det att varje lärare och elev på skolan känner ett eget ansvar över att skapa en trygg 
arbetsmiljö  med  ömsesidig  respekt  för  varandra.  Eleverna  ska  ges  möjlighet  att 



utforma lärandemiljön. Detta ska göras genom att exempelvis skriva ordningsregler. 
Dessa förebyggande arbeten är inte alltid tillräckliga för att skapa en god studiemiljö. 
Det kan då krävas att skolan använder disciplinära åtgärder. 

Enligt Ogden (2005) som har sammanställt en rapport om skolforskning, menar att 
en del skolor är mer effektiva än andra. Det finns flera förhållanden som är viktiga 
för  att  förklara  att  vissa  skolor  är  mer  effektiva  gällande  lärande  än  andra. 
Skolforskare i Ogdens rapport har bland annat kommit fram till att en välordnad och 
inlärningsfrämjande  miljö  där  eleven  kan  få  stimulans,  struktur  och  tydliga 
uppgiftsförväntningar, har en positiv effekt på lärande. Likaså bör tyngdpunkt ligga 
på  positiv  bekräftelse  och  ett  klassrum  som  präglas  av  elevens  rättigheter  och 
respekt,  där  eleven  har  ett  medansvar  gällande  olika  beslut  för  sitt  lärande.  De 
dagliga problemen i skolan baseras idag mer på att få undervisningen att fungera 
genom regler, rutiner och ömsesidig respekt, istället för skolans mål (Ogden, 2005). 

Enligt Deweys (2004) präglas skolans uppdrag av att representera livet som det levs, 
det ska vara liknande det liv eleven lever i hemmet och på lekplatsen. Utbildningen 
bör  inte  ses  som  en  förberedelse  inför  kommande  liv,  utan  att  det  är  en 
levnadsprocess.  Skolan ses  som enbart  förberedelser  inför  framtiden  av eleverna, 
istället för att vara en form av samhällslivet.  Detta styrks av Ogden (2005)  som 
beskriver att skolan kan ha två olika tyngdpunkter, antingen på att förbereda elever 
inför kommande uppgifter i samhället alltså att förbereder eleven för ett vuxenliv i 
samhället.   Den andra tyngdpunkten enligt  Ogden (2005) är  att  skolan skapar ett 
egenvärde, där tanken är att själva skolgången ska ses som något värdefullt, trivsamt 
samt ge elever en känsla av meningsfullhet.

Definitioner av centrala begrepp
Här förklaras de två centrala begreppen för uppsatsen, studiero och ordningsregler.

Studiero
Felaktigt  beteende  enligt  Samuelsson  (2006)  innebär  ett  beteende  som 
kännetecknades  av:  prat  och  samarbete  utan  tillstånd,  rörelser  i  klassrummet, 
uteblivet  lyssnanden  på  kamrater  eller  lärare  och  oro  vid  ätandet  av  skollunch. 
Främst ansågs ett felaktigt beteende störande, då det blev ett angrepp mot läraren. 
Dessa kunde vara grava oförskämdheter,  trots,  olydnad och obehagliga skämt om 
kamrater med mera (Samuelsson, 2006). Felaktigt beteende som vi senare har valt att 
kalla störande beteende, kan ses som en motsats till studiero. 

För att ha en bra studiero i klassrummet så behövs ett bra  klassrumsklimat, vilket 
innefattar  social,  psykosocial  och pedagogisk arbetsmiljö  (Bergvall,  2013).  Enligt 
Hattie, (2012) är ett bra klassrumsklimat en av de viktigaste faktorerna för elevers 
inlärning. För att inlärningen ska bli optimal ska klassrumsklimatet vara inbjudande 
till misstag hos eleverna, vilket innebär att eleverna ska känna sig trygga i att göra 
misstag eftersom det  blir  en viktig  del  för lärandet.  Studiero tillhör  enligt  Hattie 
(2012) en av de största påverkansfaktorerna för elevers prestationer i skolan. 

Ordningsregler
Enligt  Skolverket  (2006)  är  det  regler  som ska upprättas  på skolan för att  skapa 
trygghet  och studiero.  Dessa regler  gäller  både i  och utanför  klassrummet för att 



skapa en god och trivsam arbetsmiljö. De ska ge vägledning åt vuxna på skolan, 
elever och föräldrar angående arbetsmiljön. Läraren ska tillsammans med sina elever 
använda ordningsreglerna som ramar, där de själva ska diskutera fram regler som 
berör  klassens  samvaro  och  arbete.  Att  läraren  själv  ska  få  vara  delaktiga  i 
bestämmandet av ordningsregler på sin arbetsplats, eftersträvas av lärare visar en 
studie av Demirkasimoğlu, Aydin, Erdoğan, och Akın (2012). I den studien ligger 
fokus på läraren och deras syn på organisatoriska regler. Det framkom där att lärare 
skulle följa reglerna bättre om de själva fick vara med och utforma dem. 

Tanken är att reglerna ska bidra till att skapa en trygg och trivsam arbetsmiljö för 
både elever och vuxna.  Om inte ordningsreglerna följs återstår  det  för lärare och 
rektorer  att  vidta  disciplinära  åtgärder.  Disciplinära  åtgärdsbestämmelser  finns  i 
skollagen.  De  är  inte  till  för  att  straffa  eleverna  utan  de  ska  leda  till  ett  ändrat 
beteende, så att arbetsmiljön blir bättre för alla på skolan. De disciplinära åtgärder i 
skollagen  är  följande:  Omhändertagande  av  föremål,  utvisning  och  kvarsittning, 
utredning  om varför  elever  stör,  skriftlig  varning,  tillfällig  omplacering,  tillfällig 
omplacering  vid  annan  skolenhet,  avstängning  i  de  obligatoriska  skolformerna, 
avstängning  i  de  frivilliga  skolformerna  och  andra  kontrollåtgärder  (Skolverket, 
2006).  

Tidigare forskning om studiero och ordningsregler
I detta kapitel kommer tidigare relevant forskning för studien att redovisas.

Ordningsregler i förhållande till studiero
PISA 2012  (Programme  for  International  Assessment)  är  framtaget  för  att  möta 
behovet av internationella jämförelser för utvärdering av kvalitet, likvärdighet och 
effektivitet  i  65  länder  angående  utbildningssystem.  Svenska  skolans 
resultatutveckling  angående  matematik,  naturvetenskap  och  läsförståelse  för  både 
pojkar och flickor i 15-års ålder har varit negativa. Sveriges försämrade resultat har 
ingen enkel och tydlig förklaring utan har påverkats av flera faktorer. Det kan ha att 
göra med faktorer som berör skolan eller samhällsförändringar eller kanske både och. 
Det är angeläget att analysera och noggrant ta reda på vilka orsakerna kan vara till 
Sveriges sjunkande resultat, samt att vidta åtgärder för att skapa bättre elevresultat 
(Skolverket,  2013a).  Enligt  OECD (2010) är  skolan inte bättre än lärarna och en 
högre lön skulle höja kvalitén på lärarna och deras undervisning. PISA 2009 visade 
resultat  på  att  elever  presterade  bättre  med  mer  disciplinerade  klassrum.  Sverige 
visade sig ha disciplinproblem, det vill säga att de hade dåligt klassrumsklimat, sena 
ankomster och mycket skolk (OECD 2010). 

Mitchell och Bradshaw (2012) gjorde en omfattande undersökning med 1902 elever i 
93  klassrum från  37  grundskolor,  eleverna  gick  i  årskurs  5.  De  undersökte  två 
klassrumssamband  mellan  utestängande  disciplinära  åtgärder  (eleven  fick  besöka 
rektorn) och användning av positiv uppmuntran.  Detta mättes genom att  eleverna 
fick svara på frågor genom en skala där eleven fick olika svarsalternativ. Resultatet 
de  fick  var  att  utestängande  disciplinära  åtgärder  gav  en  sämre  uppfattning  om 
skolklimatet.  De  menar  att  resultatet  kan  vara  förvånande  med  tanke  på  att 
utestängande disciplin är till för att skapa ordning, men deras resultat indikerade på 



att  utestängande  disciplin  skapade  mindre  ordning  och  mindre  disciplin  ur  ett 
elevperspektiv.  Resultatet  tyder  också  på  att  ett  klassrum  där  utestängande 
disciplinära åtgärder används uppfattas av eleverna som mer störande än om lärare 
använder  färre  disciplinära utestängningar.   Mitchell  och Bradshaw (2012)  studie 
tyder på att ett mer positiv stödjande av beteende hos eleverna skulle skapa en mer 
positiv syn på skolklimatet och främja elevers inlärningsmiljö. 

Enligt  PISA saknar  Svenska  skolor  disciplinerade  klassrum(skolverket,  2013b), 
medan  studien  av  Mitchell  och  Bradshaw  (2012)  tyder  på  att  ett  utestängande 
disciplinerande  strategier  påverkar  elevers  syn  på  skolklimatet  negativt.  Deras 
resultat gällande ett positivt stödjande av beteende visade på ett främjande av elevers 
inlärningsmiljö då de hade en mer positiv syn på skolklimatet. Ogden (2005) visar på 
samma  resultat  taget  från  en  tidigare  skolforskning  kring  effektiva  skolor.  I  det 
resultatet anses positiv bekräftelse viktig för eleverna. Positiv bekräftelse anses också 
betydelsefull av Caldarella, Shatzer, Gray, Young och Young (2011). I deras studie 
deltog  300  lärare  och  10  000  elever.  Under  fyra  år  pågick  studien  i  två 
mellanstadieskolor,  en kontrollskola  och en skola  som använde en strategi  kallad 
SWPBS  (School-wide  Positive  Behavior  Support)  (Caldarella,  m.fl.  2011  s.1). 
Positive Behavior Support är en modell angående beteende hantering utan straff samt 
utan  reaktiva  reaktioner  på  oönskade  beteenden.  Metoden  går  ut  på  att  använda 
positiv förstärkning av kvaliteter hos eleverna. SWPBS´s strategi innebär att lärarna 
använder  sig av bland annat,  notiser  med beröm till  eleverna och upprättande av 
skolregler.  Klara  regler  istället  för  bestraffningar  visar  sig  vara  mer 
inlärningsfrämjande (Ogden 2005). Regler kan enligt Samuelsson (2006) ses som ett 
verktyg  som kan  hjälpa  läraren  som ledare,  organisatör  i  klassrummet,  samt  att 
upprätt  hålla ordning och disciplin.  Resultatet  från Caldarella,  m.fl.  (2011) studie 
visade att skolan som använt sig av SWPBS hade minskad frånvaro, minskat antal 
sena  ankomster  och  minskade  disciplinära  remisser,  samt  fått  förbättringar  av 
skolklimat enligt lärare på skolan..

Thornberg  (2008)  har  utifrån  sin  studie  kategoriserat  ordningsregler.  Hans  studie 
genomfördes i två Svenska grundskolor. Två förskoleklasser, två andra klasser och 
två femteklasser. Sammanlagt var det 141 elever och 13 lärare. Kategoriseringen har 
baserats på lärarintervjuer angående regler. Resultatet blev dessa kategorier: 

Relationella regler- hur man beter sig mot andra, vara trevlig inte retas osv. 

• Strukturregler-  vara  rädd om skolans  saker,  räcka  upp handen om du vill 
prata. 

• Skyddsregler- inte springa i korridoren, regler som gäller säkerhet och hälsa. 

• Personliga regler- tänka innan man gör något, gör ditt bästa, ta ansvar för det 
du gör. 

• Etikettregler- bär inte keps inom hus, svär inte, regler om hur du ska bete dig 
korrekt. 

Vidare beskrivs reglerna som svåra att kategorisera, ofta överlappar de varandra. Att 
inte  springa  omkring  i  klassrummet  kan  t  ex.  ses  som  en  struktur  regel  och 
skyddsregel, vilket kan göra det svårt att kategorisera på detta sätt (Thornberg, 2008). 

Baserat på gruppintervjuerna med eleverna anser de flesta att regler är bra. Eleverna 
menar att skolan inte vore en lika bra plats att befinna sig på om inte reglerna fanns. 
Men samtidigt var det elever som under intervjun poängterade att vissa regler var 



mer värdefulla än andra. Detta menar Thornberg (2008) beroende på att det fanns en 
viss acceptans hos eleverna kring dessa regler som de själva ansåg var värdefulla. 
Etikettreglerna ansågs minst viktiga, i  vissa fall  onödig och ifrågasattes, eftersom 
elever  hade svårare  att  acceptera  vissa av dem. Likaså ansåg eleverna att  lärarna 
behandlade  dem  som  barn  när  det  gällde  etikettregler.  Eleverna  värdesatte 
relationella regler högt eftersom de anser det viktigt att inte såra andra eller göra 
någon annan upprörd (Thornberg, 2008). 

Bergvall (2013) intervjuade fyra årskurs ett-nio lärare och tre årskurs ett-sju lärare 
om  bland  annat  deras  ledaregenskaper  och  dess  inverkan  på  klassrumsklimatet 
gällande att skapa trygghet och studiero. Bergvalls (2013) studie är relevant eftersom 
den visade på att lärarens ledaregenskaper hade inverkan på klassrumsklimatet och 
att  lärarna  kände  att  de  kunde  skapa  studiero  och  trygghet  för  eleverna.  De 
intervjuade lärarna hänvisade till vissa grundregler som gällde i klassrummet för att 
skapa  trygghet  och studiero  för  eleverna.  Varje  lärare  ansåg att  det  är  viktigt  att 
medvetengöra  eleverna  om  varför  vi  har  regler  och  varför  det  ska  vara  tyst  i 
klassrummet. Enligt PISA 2009 är det en viktig aspekt för att främja goda resultat 
hos eleverna, att ha ett disciplinerat klassrum. Vilket kan innebära att det finns olika 
regler för eleverna i klassrummen som de bör följa (OECD, 2010). 

Påverkansfaktorer för att skapa studiero
Enligt Andersson och Ståles (2005) studie som är baserad på intervjuer med elever 
angående elevernas klassrumssituation. I deras studie kunde de kartlägga de faktiska 
förhållanden  om  hur  eleverna  upplevde  deras  situation  i  klassrummet.  Det  som 
framkom var att det som eleverna tyckte fungerade bäst var när de hade arbetsro i 
klassen. Det eleverna upplevde som arbetsro var när alla gjorde som de skulle, satt 
ner, var tysta, de stökigaste var inte där och när de läste.

Bergvall (2013) som i sin studie intervjuade lärare som ansåg att de ha stor del i att 
skapa studiero och trygghet genom förmågan att ”bry sig om” (Bergvall, 2013 s.26), 
vilket är viktigt för att skapa relation till och emellan elever. Målet med att bry sig 
om är att lära eleven att se vinst med sitt eget lärande och även att kunna ta ansvar 
för sitt eget lärande. Vikten av omsorg beskriver även Hattie (2012), han menar att 
det krävs ett förtroende, en omsorg och ett samarbete både mellan elev och elev, samt 
lärare och elev. För att skapa förtroende och omsorg mellan lärare och elev så bör 
läraren  vara  uppmärksam  på  det  som  händer  men  också  på  det  som  sannolikt 
kommer hända. Enligt Hattie (2012) är klasskamrater oftast främsta orsaken till en 
sämre studiero,  vilket  kan medföra att  elever  inte  vågar  tala  inför  sina kamrater. 
Detta  måste  läraren  vara  uppmärksam  på  samt  se  för  att  kunna  skapa  ett  mer 
förtroendefullt  klassrumsklimat.  Detta  skulle  kunna  påverka  elevers  inlärning 
(Hattie, 2012). 

Att lärare ska visa omsorg var även något elever själva eftersträvade i en intervju där 
frågan ”If you could change one thing at your middle school, what would it be?” 
ställdes till eleverna (Steinberg och McCray 2012). Eleverna svarade då att de ville 
ha lärare som ”brydde sig om dem”(Steinberg och McCray 2012 s.5) och lärare som 
ville arbeta med dem som individer. 

En  lärare  från  Bergvalls  (2013)  intervju  nämnde  att  ömsesidig  respekt  och 
jämställdhet  ska  råda.  Lärare  ska  lyssna  på  eleven  och  eleverna  ska  lyssna  på 



varandra  och  på  läraren.  Hattie  (2012)  nämner  att  taltiden  under  lektionerna  bör 
fördelas bättre, mindre tala och mer lyssna för läraren. 70-80% av lektionstiden talar 
läraren och eleven lyssnar. Detta leder till att läraren bestämmer ämnesinnehåll och 
styr överföringen av kunskap. Hattie (2012) menar att eleverna i undervisningen bör 
få  mer  taltid  och  detta  skulle  medföra  ett  större  deltagande  för  eleverna.  Enligt 
Bergvalls  (2013)  intervjuer  angående  undervisningens  utformning  för  att  skapa 
trygghet och studiero så skulle läraren var välplanerad, förberedd och engagerad. I 
Steinberg och McCray (2012) studie definierar elever engagerade lärare som de som 
inte  pratar  för mycket  utan låter  eleverna vara de aktiva talarna under  lektionen, 
precis som Hattie (2012) beskriver att lärare bör göra för att eleverna ska bli mer 
aktiva och deltagande individer. Det framgick under en intervju av Bergvall (2013), 
att läraren kan skapa studiero och trygghet genom att vara auktoritär vilket gynnar 
inlärningen  och  kan  skapa  en  längre  tystnad  vilket  leder  till  studiero.  Detta  kan 
uppfattas som en motsats till vad Hattie (2012) nämner angående att eleverna bör få 
mer taltid för att öka deras inlärning. Det Hattie (2012) menar är att elever bör vara 
de aktiva talarna under lektionen inte läraren. Han menar att eleverna ska vara tysta 
när någon annan pratar, men att det är eleverna som bör ställa frågor på innehållet 
och inte läraren. Bergvall (2013) menar att det ska vara tyst i klassrummet när elever 
arbetar  eller  lyssnar  på  annan  elev  eller  lärare,  annars  stör  det  elevernas 
koncentration. 

En annan  förutsättning som Bergvall  (2013) beskriver  för  att  skapa trygghet  och 
studiero i  klassrummet,  är  att  eleverna får  lära sig betydelsen av värdegrunden. I 
Bergvalls  (2013)  studie  tog  lärarna  upp att  det  var  viktigt  att  låta  eleverna  vara 
delaktiga i undervisningens utformning, inom ramar som läraren har satt upp. Ogden 
(2005) beskriver också vikten av att låta elever vara delaktiga i beslut angående deras 
lärande. Vidare menar Ogden (2005) att om undervisningen ska vara så effektiv som 
möjligt, så har skolforskning visat att egna ansvarsuppgifter för eleverna gällande sitt 
eget lärande har gett en positiv effekt på inlärningen. 

Jedeskog (2007)  beskriver  klassrumsutformning och vilken betydelse den  har  för 
lärandet. Studie bygger på ett fyrtiotal klassrumsobservationer och sex intervjuer av 
grundskollärare. Den fysiska klassrumsmiljöns begränsningar och trängsel kan skapa 
en  aggressivitet  och  ett  otillfredsställande  samt  minskad  uppmärksamhet  hos 
eleverna, enligt Jedeskog (2007). I Andersson och Ståles (2005) studie fick eleverna 
en fråga angående om de ville ändra något och vad skulle det då vara, eleverna hade 
lite  olika  synpunkter  på  detta.  Men  något  de  svarade  var  just  placeringen  i 
klassrummet. I en studie av Fridell (2009) nämns att elever är relativ nöjda med sin 
fysiska  klassrumsmiljö.  Studie  undersökte  hur  elever  i  årskurs  1-3  upplevde  sin 
fysiska klassrumsmiljö. Det som framkom i studien var bland annat att elever stördes 
av ljud från närliggande klassrum. Eleverna fick gå ut i korridoren för att arbeta mer 
enskilt då det inte fanns möjlighet att gå undan i klassrummet. Eleverna eftersträvade 
en plats att sitta avskilt på där det var bekvämt och lugnt. 

Bicard, Ervin, Bicard och Balot-Casey (2012) studie undersöktes störande beteende i 
samband med elevers placering. De undersökte när minst störande beteende skedde. 
Om det var när eleverna själva bestämde arbetsplatser eller då läraren placerade ut 
eleverna vid bestämda platser. Eleverna kunde placeras enskilt eller i grupp. Studien 
berörde femteklassare och studerades via observation. Studien visar att när eleverna 
fick välja platser i klassrummet samt satt i grupper om fyra, ökade antalet störande 
beteenden  till  skillnad  mot  när  läraren  valde  plats  åt  eleverna.  Minst  antal 
registrerade störande beteende i  klassrummet skedde då eleverna satt  en och en i 



rader  och  läraren  hade  bestämt  elevernas  placering.  Läraren  tog  hänsyn  till  om 
eleven  hade  svårt  att  koncentrera  sig  och  då  placerades  de  bort  från  dörrar  och 
fönster,  elever  med  tidigare  svårigheter  placerades  närmast  läraren.  Hänsyn  togs 
också till de elever som utgjorde ett störande beteende när de satt tillsammans. Detta 
kan förklaras av Jedeskog (2007), då eleven får en viss plats i hopp om ett ändrat 
beteende där eleven ska uppträda mer lugnt och kunna arbeta mer effektivt. Det kan 
även förekomma att elever önskar att få sitta avskilt från andra elever, eftersom de 
uppfattar dem som störande. Lärarna Jedeskog (2007) intervjuade påpekade att de lät 
elever använda hörselskydd eller hörlurar med musik för att minska ljudnivån för 
eleverna. 

3 Syfte
Syftet med denna studie var att undersöka hur elever i årskurs fem uppfattar studiero 
och ordningsregler i klassrummet. 

Vårt syftet har vi sammanfattat i följande frågeställningar:

• Vad anser elever om studiero?

• Vad anser elever om ordningsregler?

4 Metod
I metodavsnittet redovisas vilken undersökningsmetod och undersökningsinstrument 
som använts i studien, samt  undersökningsgrupp. Därefter följer en beskrivning av 
genomförandet av  undersökningen  och  bearbetning  av  insamlad  data av  den 
information som framkom genom intervjuerna. I slutet av detta metodavsnitt återges 
etiska reflektioner och felkällor. 

4.1 Undersökningsmetod
För att  ta reda på elevers  uppfattning angående studiero och ordningsregler i  sitt 
klassrum valdes  kvalitativ  intervju som undersökningsmetod.  Genom att  använda 
metoden kvalitativ intervju får eleverna chans att med egna ord svara på frågorna 
(Patel och Davidson, 2011). 

Frågorna var ostrukturerade kring, studiero och ordningsregler. För att inte begränsa 
respondenten  ställdes  frågor  i  den  ordning  som  intervju  inbjöd  till  därav  en 
ostrukturerad intervju (Bilaga 2) (Stukát, 2005). 

Intervjufrågorna som gjordes i denna studie hade en öppen karaktär vilket innebar att 
intervjun inbjöd till att eleven fritt fick beskriva sina tankar och kunde ge helt egna 
svar på frågorna. När en fråga var ställd kunde den följas upp med fördjupnings- och 
följdfrågor  (Lantz,  2007).  På  så  sätt  blev  intervjun  ett  levande  samtal  mellan 
intervjuare och den intervjuade. Samspelet utnyttjas i en sådan intervju och kan ge en 
mer fyllig information och följdfrågor används för fördjupande och utvecklade svar 



(Stukát,  2005).  För  att  få  en  bra  intervju  är  det  viktigt  att  intervjuaren  hjälper 
intervjupersonen att  i  samtalet  göra  en  uppbyggnad av  ett  sammanhängande  och 
meningsfullt resonemang om ämnet som berörs (Patel och Davidson, 2011).

4.2 Undersökningsinstrument 
När frågorna formulerades utgick vi utifrån tidigare teorier kring ordningsregler och 
studiero. Väsentliga delar kring studiero och ordningsregler plockades ut från den 
tidigare  forskningen  vi  relaterat  till.  Utifrån  den  valde  vi  att  fokusera  på  dessa 
punkter angående studiero, elevers uppfattning om studiero, elevers uppfattning om 
störande av studiero. Angående ordningsregler ville vi få information om hur elever 
uppfattar ordningsregler och disciplinära åtgärder. Dessa huvudfrågor utgjorde sedan 
grunden för våra frågeformuleringar till vår intervjuguide (bilaga 2). 

Huvudfrågorna  angående  ordningsregler  tar  sin  utgångspunkt  i  en  rapport  av 
skolverket (2006). Den handlar om skolans uppdrag, vilket innebär är att kunna ge 
barnen trygghet och studiero. PISAs undersökning var också viktig vid skapandet av 
våra frågeställningar. Den studien menade att elever presterade bättre i disciplinära 
klassrum  medan  Mitchell  och  Bradshows  (2012)  studie  visade  att  disciplinära 
åtgärder  skapade  ett  sämre  klassrumsklimat.  Thornbergs  (2008)  kategorier  av 
ordningsregler utgjorde en del i studien då tanken är att få veta vilka regler eleverna i 
denna studie uppfattar som viktigast.  Huvudfrågorna gällande studiero baseras på 
Hatties (2012) samt Bergvalls (2013) studie som visar på att lärarens förmåga att bry 
sig  om  är  viktig  för  att  eleverna  ska  känna  studiero  och  trygghet,  både  ur  ett 
elevperspektiv. Jedeskog (2007) menar att klassrummets begränsningar och trängsel 
kan påverka elevers trivsel samt menar Jedeskog att elever kan få en viss placering 
ihop om ett ändrat beteende, eller att en elev själv ibland kan välja att sitta ensam för 
att få studiero. Utgångspunkterna för intervjun finns i intervjuguiden (bilaga 2).

Innan rätta intervjuerna gjordes, gjordes två pilotintervjuer och frågorna fungerade 
inte som vi tänkt då intervjuerna inte gav något flyt samt inga fylliga svar. Ändringar 
gjordes från att ha två teman till att skriva mer specifika frågor och med följdfrågor. 
Patel  och  Davidsson  (2011)  anser  att  följdfrågor  kan  användas  som  ett  stöd  i 
samtalet. Men ordningen för intervjufrågorna var ej specifik. 

4.3 Undersökningsgrupp
I denna studie intervjuades tjugo elever i årskurs fem från två olika skolor.  Eleverna 
valdes ut bland de som lämnat godkännande från sina vårdnadshavare att få delta i 
undersökningen.  Skolorna  som  intervjuerna  genomfördes  på  var  för  oss  kända 
genom  vår  verksamhetsförlagda  utbildning.  Några  av  eleverna  hade  vi  träffat 
tidigare. Vi intervjuade tolv pojkar och åtta flickor. 

4.4 Genomförande 
Innan intervjun hade vi skickat ut information till föräldrarna (se bilaga 1) angående 
syfte och medgivande till att deras barn blev inspelat (ljudupptagning) och intervjuat. 
Eftersom  intervjuaren  har  ett  etiskt  ansvar  enligt  Vetenskapsrådet  (2012)  då 



respondenten i detta fall var under 15 år, krävdes ett samtycke från vårdnadshavare 
för att eleven skulle få delta i intervjun. 

Vid val av elever från årskursen valdes elever ut bland de vars vårdnadshavare vi fått 
godkännande från. Så först gjordes två pilotintervjuer med en elev i taget. Inför varje 
intervju gjordes ingen tidsplanering just för att respondent inte skulle känna att tiden 
inte fanns för att hinna svara på den ställda frågan. Lantz (2007) menar att det ska 
finnas tid både för respondenten till eftertanke och för att svara på frågorna, men 
även för  intervjuaren att  pausa mellan  frågorna och för  att  eventuellt  ställa  följd 
frågor. Lantz (2007) poängterar att det är viktigt att ta sig tid innan intervjun för att 
diskutera överenskommelsen för intervjun. Respondenten fick information angående 
att intervjun var frivillig, att ljudupptagning skedde samt syftet med intervjun och 
vem som sedan kunde läsa och ta del av studien. Respondenten fick information om 
att han/hon skulle förbli anonym och inspelningarna enbart var till för oss och ingen 
annan skulle lyssna på dem. Likaså fick respondenten information gällande rätten att 
avbryta intervjun när som helst. Vilket Lantz (2007) tar upp kan vara en viktig aspekt 
för att respondenten ska känna sig bekväm.

Platsen  för  intervjun  skedde  i  grupprum som eleverna  brukade  ta  del  av,  vilket 
innebar en känd miljö för eleverna. Vi upplevde rummen som en lugn miljö att ha 
våra intervjusamtal i, då det inte fanns några störande moment. Eleverna intervjuades 
en åt gången. I rummen fanns ett bord med fyra stolar, vi valde att sitta mitt emot 
varandra  för  att  ha  ögonkontakt  vid  båda  intervjuerna,  vilket  Lantz  (2007) 
eftersträvar, att intervjuaren har ögonkontakt med respondenten. 

Intervjuerna tog cirka 20-25 minuter per elev och sammanlagt intervjuades 20 elever. 
Intervjuerna gav sammanlagt cirka 400 minuters intervjumaterial. 

4.5 Bearbetning av data 
De inspelade intervjuerna transkriberades med talspråk för att återge en mer exakthet 
av  intervjun.  Patel  och  Davidsson  (2011)  menar  att  det  är  lätt  att  under 
transkriberingsprocessen påverka underlaget eftersom talspråk och skriftspråk inte är 
samma sak. För att öka validiteten här så skrevs alla intervjuer med talspråk, samt 
skrevs pauser med mera ut.  

Patel och Davidsson (2011) ger förslag på hur en kvalitativ analys kan genomföras. 
Transkriberingen  kan  skrivas  ut  och  sedan klipps  fråga  och  svar  ut  tillsammans. 
Därefter  söks  samband för  att  kunna skapa  kategorier  till  respondentens  svar.  Vi 
valde att göra på liknande sätt. Transkriberingen skrevs ut och klipptes isär. Teman 
från elevernas svar letades upp och utifrån dessa skrevs rubriker till resultatet ned. 
Svaren  under  varje  rubrik  lästes  nu  igenom igen  och  nya  rubriker  formulerades. 
Lantz (2007) poängterar vikten av att intervjusvar kan förlora sin betydelse om den 
rycks  ur  sitt  sammanhang.  Därför  valde  vi  att  låta  själva  frågan  stå  kvar  över 
intervjusvaret  för  att  sammanhanget  inte  skulle  ryckas  bort.  Nu  läste  vi  igenom 
rådata  under varje rubrik och därefter  lyssnade vi återigen på ljudupptagningarna 
från varje intervju för att kontrollera så att intervjuerna inte förlorat sin kontext och 
betydelse. 

Citat från enskilda elevers svar valdes ut till varje rubrik som skulle få belysa och 
representera innehållet. 



4.6 Felkällor
Intervjuerna gjordes var för sig vilket skulle kunna skapa vissa feltolkningar. Till 
exempel att vi ställde olika följdfrågor till eleverna under intervjuerna och på så sätt 
fick olika innehåll i svaren från eleverna. Patel och Davidsson (2011) menar att i en 
kvalitativ  forskning  kan  olika  forskningsresultat  och  istället  berika  en  studie  och 
stärka validiteten. 

Sammanställningen  av  intervjuguiden  har  gjorts  tillsammans  och  där  har 
diskussioner kring intervjuerna skett löpande, för att se att vi tänkt lika. Lantz (2007) 
poängterar  vikten  av  att  alla  intervjuare  uppfattar  intervjuplanen  lika. 
Undersökningen  skedde  med  20  elever,  som  kom  från  olika  skolor  vilket  kan 
medföra att de har olika uppfattningar kring studiero och ordningsregler. Ordningen 
på intervjun kan ha sett lite olika ut beroende på vilken ordning frågorna föll in i 
samtalet. Lantz (2007) menar att frågorna bör ordnas under samtalet så att de sker 
naturligt för respondenten. Vilket kan medföra en annan följd än den undersökaren 
skulle föredra för att lättare bearbeta data. 

Intervjuerna varierade i svarsmängd mellan de olika elever som vi intervjuade. En 
del ville berätta mycket, medan andra inte hade så mycket att berätta. Detta gav oss 
en stor variation på svar från de olika respondenterna. En av intervjuerna valdes att 
plockas bort, eftersom eleven i detta fall var nyanländ till Sverige och förstod inte 
alltid frågorna. Så fanns det en risk för missvisande resultat. 

En del elever som medverkade i intervjun hade vi kommit i kontakt med tidigare. 
Dock inte  alla.  Detta  skulle  kunna innebära  att  svaren  från  de  eleverna  var  mer 
beskrivande än från de som vi inte träffat tidigare. Det förelåg en risk att eleverna 
som för oss var bekanta kunde ge svar som de på förhand visst att vi ville höra.  

Patel och Davidsson (2011) menar att om forskaren ”lagrar verkligheten” (Patel och 
Davidsson,  2011,  s.101),  vilket  gjordes  då  intervjuerna  ljudinspelades,  så  stärks 
forskningsresultatets reliabilitet.  Intervjuerna ljudinspelades för att vi skulle kunna 
lyssna på intervjun igen för att säkerhetsställa att elevernas uppfattning uppfattades 
korrekt. Enligt Patel och Davidsson (2011) stärker inspelningar reliabiliteten för en 
studien, då intervjuer annars lätt plockas ur sitt sammanhang vid transkriberingen. 
Inspelningarna sparades till allt resultat och arbetet var sammanställt, för att vi skulle 
kunna gå tillbaka och lyssna igen om något var oklart.

4.7 Etiska reflektioner
Enligt Vetenskapsrådet (2012) är det forskaren som ser till att forskningen är av god 
kvalitet och moraliskt acceptabel. Detta utförs genom forskarens egna etiska ansvar. 
Vetenskapsrådet påpekar att barn under 15 år måste ha vårdnadshavares samtycke för 
att vara med i en undersökning. Trots vårdnadshavares samtycke ska inte forskningen 
utföras om barnet motsätter sig deltagande. Barnet ska vara väl informerat om syftet 
med  forskningen.  Inför  intervjun  funderade  vi  kring  de  forskningsetiska 
övervägandena  enligt  HSFR  (1996)  (Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet) gällande samtycke, information, konfidentialitet och nyttjande. 

Dessa forskningsetiska principer ställde flera krav på vårt  arbete och på oss som 
intervjuade.  Vi  utgick  från  HSFR:s  riktlinjer  angående  samtycke,  information, 
konfidentialitet  och nyttjande.  Samtycke från vårdnadshavare krävdes då eleverna 



inte var fyllda 15 år. Innan intervjun informerades eleven om att studien var frivillig, 
samt syftet med studien. Eftersom ljudupptagning skedde under intervjun kändes det 
väsentligt  att  informera  eleverna  om  vem  som  skulle  lyssna  på  den  och  att 
inspelningen efter studien raderades. Information gavs också angående att eleven i 
själva studien var anonym och när som helst fick avbryta intervjun.  

 

5 resultat
I detta kapitel redovisas resultatet från de kvalitativa intervjuerna som gjorts. Det 
sker  i  löpande  text  där  svaren  kategoriserats  utifrån  frågeställningar  i  studien. 
Resultatet  redovisas  under  fem  huvudrubriker  som  har  utgångspunkt  i  studiens 
frågeställning. I resultatet har vi skrivit E om elev vid citat eftersom det inte har haft 
någon betydelse för undersökningen om det var en pojke eller flicka som svarat. 

Resultatdelens överordnade teman:

• Elevers uppfattningar om studiero.
• Elevers uppfattning om störande av studiero.
• Elevers uppfattning av lärarens roll för att bidra till studiero.
• Elevers uppfattningar om ordningsregler.
• Elevers uppfattningar om disciplinära åtgärder.

5.1 Elevers uppfattning om studiero
Vad en god studiero innebär uppfattades av nästan alla eleverna att det ska var tyst 
och lugnt i klassrummet, eleverna ska räcka upp handen när de behöver hjälp och 
alla ska sitta på sin plats. Några elever beskrev det så här:

E1  Bästa  sättet  man  kan  lära  sig  på  är  när  det  är  tyst  i  klassrummet  som det  
oftast inte är. 

E15 Jag vill ha tyst och lugnt om jag ska jobba bra, vi har inte tillräckligt med  
öronskydd.

E16  Alla  behöver  lugn  och  ro  för  att  jobba  bra,  annars  får  man  ingen  
koncentration.



Betydelsen av elevplacering i klassrummet 
Några elever ansåg att det var viktigt hur den fysiska miljön såg ut i klassrummet för 
att bidra till en bättre studiero, t ex. hur bänkarna var placerade precis som denna 
elev beskrev det:

   E17 Bänkarna ska stå i en hästsko och läraren i mitten så att alla ser, för om de 
som sitter längst bak inte ser, sitter de och skriker att de inte ser. 

Om man placerar eleverna så i klassrummet, minskar ljudnivån för att då behöver 
inte  de som sitter  längst  bak  påtala  att  de  inte  ser  och  på  så  sätt  skapas  en  bra 
studiero.

Några av eleverna som intervjuats uppfattade att de kunde koncentrera sig mer om de 
satt  enskilt  eller  två  och  två,  än  om de  satt  placerade  i  grupper.  Satt  eleverna  i 
grupper om fem blev det lätt de pratade med varandra. 

    E7 Sitta två och två eller tre och tre är kul. Innan satt jag ensam, eller i grupp    
innan men jag tyckte inte om det så ville sitta själv. En person tjatade och  
tjatade så jag ville sitta själv. 

Här blir uppfattningen tydlig. Eleven uppfattade en annan elev som väldigt tjatig och 
tyckte därför inte att det var bra att sitta i grupper då. Eleven valde att istället sitta 
ensam vilket uppfattades som bättre för denna elev. Eleven uttrycker också att det går 
bra att sitta två och två eller tre och tre. 

En elev uppfattade att det hade betydelse var i klassrummet man hade sin placering, 
för hur mycket hjälp eleven fick. Enligt eleven var det bättre att sitta långt fram, än 
långt bak för att få hjälp fortare. Eleven uttryckte sig så här:

E8 Jag vill inte sitta långt bak för då får man ingen hjälp. 

En del elever hade åsikter om det var bäst med skolbänkar med lock där elevens eget 
material förvarades eller hurtsar med lådor, där varje elev hade en egen låda för sitt 
material. Det fanns både positiva och negativa uppfattningar om vilket som var bästa 
alternativet, för att bidra med en god studiero i klassrummet, det tog följande elever 
upp:

E14 En del smäller i sina bänklock när de ska ta upp saker, jag får ont i            
mina öron då. 

E17 Det är dåligt med lådor längst fram i klassrummet, för då springer de fram och 
tillbaka hela tiden och hämtar grejor och stör när jag ska jobba. 

Eleverna uppfattade att inget av alternativet var en bra lösning för att bidra till god 
studiero. En elev hade en god lösning till hur det kunde ordnas, så att det inte blev 
rörelse eller höga ljud i bänkar som öppnas och stängs under ett arbetspass. Genom 
att  läraren  gav  tydlig  information  om vilket  material  som skulle  användas  under 
lektionen och se till att alla ordnade det före arbetspasset start. Så här sa denna elev:

E17  Det  är  dåligt  med  bänklock  och  lådor,  det  låter  mycket  och  de  går  och  
hämtar  hela  tiden,  läraren  ska  ge  tydliga  instruktioner  om vad som man  
behöver innan varje lektion. 



Tillgång till avskärmning för eleverna 
En del elever tyckte att det var viktigt med ett angränsande rum dit de kunde gå för 
ökad studiero, men vissa elever uttryckte en oro att de inte skulle få den hjälp de 
behövde då. Så här sa följande elever:

E19 Om man går ut ur klassrummet ska man ändå få hjälp av läraren. 

E16 Om det är stökigt i klassrummet går vi ut i ett rum och sätter oss, då  
jobbar vi bra.

Om eleverna inte hade den möjligheten att lämna klassrummet, uppfattade de ändå 
att det fanns bra möjligheter att skärma av sig inne i klassrummet genom att använda 
hörselkåpor eller lyssna på musik för att kunna arbeta ostört. Tyvärr var det några 
elever som inte hade den möjligheten i sina klassrum på grund av olika anledningar. 
Så här sa två elever:

 E15 Alla ska få ha öronskydd, inte bara de med  
koncentrationssvårigheter.

E12 Ibland är hörlurarna slut och det är jättejobbigt att lära sig nåt då.

Det  var  också  elever  som  tycket  att  hörselkåporna  i  deras  klassrum  gav  dem 
huvudvärk. Detta på grund av att eleverna tyckte att de tryckte mot huvudet. Kanske 
var de för små för elever i årskurs fem. Så här uttryckte sig några elever:

 E5 Jag får huvudvärk av dom.

 E7 Dom är inte bra, tråkiga. Dom sitter så hårt.

Hantering av arbetsmaterial
Det  var  ett  par  elever  som kommenterade  om det  var  bra  eller  inte,  att  det  låg 
material framme t ex. pennvässare, pennor, suddgummi m.m. på bänkarna för att få 
arbetsro i klassrummet. De sa så här:

E6  När  det  ligger  mycket  saker  framme  på  bänken  så  plockar  jag  med  det  
ibland och tappar vart jag jobbade.

E12 Det ska finnas  sudd,  pennor och pennvässare på varje  bänk så de inte  går  
omkring och ska vässa pennor och leta efter sudd hela tiden. 

Så det handlar förmodligen om hur eleverna är som individer, det är viktigt att allas 
behov på något sätt kan bemötas, men ändå få det att fungera i det stora hela för att 
kunna bidra till en god studiero för alla elever i klassrummet.

Sammanfattning
I intervjuerna med eleverna framgår att i stort sett alla elever uppfattar att de behöver 
lugnt och tyst omkring sig för att få koncentration till att arbeta bra. De flesta elever 
uppfattar att de behöver få arbeta ostört och att det bör finnas olika möjligheter att 
skärma av sig, genom att vidta olika åtgärder som placering av bänkar, hörselskydd 
eller gå ut till ett angränsande rum med mera. Nästan alla elever uppfattar att det inte 
går att uppnå ett klassrum helt utan störande moment och att de störande momenten 
påverkar deras arbetsinsats och inlärning negativt.



Elevers uppfattning om störande av studiero.
Att få lugn och ro i klassrummet för att kunna lära sig uppfattades av nästan alla 
elever som viktigt. Annars lär sig ingen och alla får dåliga betyg. Det som stör en 
studiero uppfattades för de flesta att det var, pratigt i klassrummet, spring och stök, 
bråk och att behöva vänta länge på att få hjälp. När de får vänta på hjälp kan de börja 
prata  med  varandra,  stöka  och  bli  uttråkade.  Så  här  sa  några  elever  om  det:

E15 Det blir stökigt i klassrummet om man får sitta och vänta på hjälp länge och 
då  börjar  man  störa  de  andra  istället.  

E17 En del får vänta jättelänge på hjälp för läraren hjälper de som hon gillar bäst 
först och då börjar de andra prata, man skulle ha en turordningslista.

Konsekvenser av störd studiero
En del elever uppfattade att de blev frustrerade och okoncentrerade och kände stress 
över att de inte hann med sina arbetsuppgifter när det var rörigt i klassrummet, det sa 
dessa elever:

E11  Jag  blir  frustrerad  när  de  andra  håller  på  och  skulle  helst  vilja  sitta  med  
ryggen åt alla andra i klassen. 

E12 Jag blir stressad och känner att jag inte hinner med det jag ska göra när det inte 
är tyst i klassrummet.

En del elever beskrev att de blev stressade över att de snart ska få betyg och kände 
oro att stöket i klassrummet kunde påverka deras betyg negativt. Denna elev beskrev 
det så här:

E13 Om inte alla gör sin uppgift och räcker upp handen när de vill ha hjälp får man 
inte bra betyg och förstör så de andra inte heller får bra betyg.

 

Olika graderingar av störd studiero
Några elever uppfattade det som att de sällan eller nästan aldrig fick en bra studiero i 
klassrummet, precis som denna elev sa:

E13 Det  är  nästan  alltid  stökigt  för  att  de  är  trötta  eller  tråkiga  uppgifter,  man  
måste tänka på hur man är själv och då kanske de andra gör likadant.

Medan de andra eleverna menade att det är under vissa lektioner och tillfällen som 
det är en relativt bra studiero, som t ex tyst läsning och matematik. De flesta elever 
var överens om att det aldrig helt kan bli tyst i ett klassrum, det beskrev denna elev:



E12 Om alla jobbade, ingen pratade eller busade och hörlurar skulle räcka till alla, 
så skulle det aldrig bli helt tyst i ett klassrum, det är alltid två-tre personer  som 
pratar eller fnissar.

Det fanns en elev som upplevde att inget störde honom under lektionen, eleven 
uttryckte sig så här:

E3 Jag blir inte störd av något.

5.1.1 Sammanfattning
Enligt  vår  undersökning  uppfattade  de  flesta  elever  att  det  som  stör  mest  vid 
inlärning är när det inte är tyst och att andra elever vandrar omkring i klassrummet. 
Det kan bero på att de inte får den hjälp de behöver eller att de är uttråkade.  En elev 
uppfattade de som att inget kunde störa på lektionen. Det finns alltså elever som inte 
uppfattar något som störande i klassrummet, utan kan koppla bort sin omvärld. 

Elevers uppfattning av lärarens roll  för att  bidra till 
studiero.

Undersökningen visade att uppfattningen eleverna hade, var att det skulle vara 
tyst i klassrummet för att lära sig, men de ville även att läraren skulle ha en viss 
förmåga och egenskaper. Dessa elever uttryckte sig så här:

E8 Jag lär mig som mest när jag får sitta ensam med en lärare eller i ett litet rum 
ensam. 

E6 Jag vill gärna ha någon som står bredvid och berättar vad jag ska göra. 

Eleverna önskade att någon vuxen skulle finnas till hands för att kunna fråga om 
hjälp och som håller ordning i klassen, precis som den här eleven sa:

E18 Läraren ska kunna hjälpa alla och på ett lugnt sätt hålla lugnt i 
           klassrummet. 

De vill att läraren ska kunna lotsa dem vidare när de inte kan eller förstår en uppgift, 
så att eleverna inte börjar göra annat eller prata istället för att arbeta, denna elev 
beskrev det så här:

E14 Om man hade fler lärare som hjälpte till skulle man inte vänta så länge och 
inte göra nåt dumt.

Att lärare ska finnas som kan hjälpa till i klassrummet uppfattades som viktigt av 
eleverna, så att det inte skulle bli pratigt och rörigt i klassrummet, gärna fler än en 
lärare, precis som denna elev sa:

 E20 Fler lärare ska säga till så att inte andra förstör för de som vill    
            jobba. 

Eleverna hade också synpunkter på hur en lärare skulle vara för att kunna hantera en 
bra studiero i klassrummet t.ex. som dessa elever säger:



E16 Lärarna  har  det  inte  så  lätt,  de  gör  så  gott  de  kan,  men de  kunde  bli  lite  
strängare med kvarsittning och sånt.

E19 En lärare  ska  bete  sig  så  att  eleverna  känner  respekt  så  att  de  lyssnar  när  
läraren säger till dem att vara tysta.

De hade även åsikter om hur de uppfattar att en lärares egenskaper ska vara t ex. att 
de ska var stränga, bestämda, snälla och roliga, det beskrev dessa elever så här: 

E17  Läraren  måste  vara  kunnig,  bestämd  och  snäll  och  vänlig.  Bestämd,  om  
någon  inte  är  tyst  måste  läraren  kunna  säga  till.  

 E1  Man skojar,  typ  när  någon har  sagt  något  roligt  så  skrattar  man,  och  man  
skämtar lite så att man känner sig lite mer avslappnad.

5.1.2 Sammanfattning
Vår undersökning påvisade att de flesta elever uppfattar att det behövs fler lärare och 
att de ska kunna visa elever respekt och kunna guida dem på ett mycket tydligt och 
pedagogiskt  sätt,  samt  inneha  förmågan  att  kunna  hålla  samman  en  klass  så  att 
störande moment begränsas. Flera elever tog också upp egenskaper som de tyckte 
var vikiga hos en lärare för att kunna skapa studiero. Några egenskaper var att en 
lärare ska vara bestämd, rolig, snäll och sträng.

Elevers uppfattningar om ordningsregler 
De flesta elever visste att det fanns ordningsregler, men inte exakt vad det var för 
regler, precis som denna elev sa:

E12 Om alla följde ordningsreglerna skulle det bli bra, men det är svårt  
att komma ihåg alla regler, man borde göra dem större framme 

vid tavlan. 

Men det fanns två elever som visste exakt vilka regler som gällde och en av dem sa 
så här: 

E11  Det  är  viktigt  att  alla  kommer  ihåg  reglerna,  jag  gör  det  och  att  det  är  
barnen  som  har  största  ansvaret  att  sköta  sig,  men  att  läraren  behöver  
säga till ibland. 

Det fanns två elever som inte trodde att de hade några ordningsregler alls i deras 
klass och en elev uttryckte sig så här: 

E20 Vet inte vilka vi har eller om vi har några alls. 

Ansvar och arbete med ordningsregler
Nästan alla utom några elever tyckte att det behövs ordningsregler och att alla ska 
följa dem, men att det inte är många som gör det, denna elev uttalade sig så här: 



E14 Det är viktigt med ordningsregler, det blir lugnare i klassrummet  
           då. 

Anledningen till att ordningsregler inte behövs uppfattade några elever bero på att 
det ändå inte följs, precis som denna elev sa: 

E19 Det är inte så viktigt med ordningsregler, ingen följer dem ändå och  
ansvaret för lugn i klassrummet ligger hos lärare och rektor. 

Enligt undersökningen uppfattade en del elever att det var lärare och rektorer som 
hade ansvar för att ordningsreglerna följdes och några att det var allas ansvar, både 
elever,  lärare,  rektor  och  föräldrar.  Att  det  var  bättre  att  eleverna  själva  sa  till 
varandra att följa reglerna, än att lärarna gjorde det. Detta sa denna elev:

E13 Man måste jobba med ordningsregler hela tiden och läsa dem och  
          påminna sina klasskompisar som stör.

De flesta eleverna uppfattade att de skulle arbeta och prata mer om ordningsregler 
t.ex.  lägga  in  samtal  om det  en  gång  varje  vecka  eller  göra  ett  temaarbete  om 
ordningsregler för att då skulle reglerna hållas mer aktiva och levande under hela 
tiden, det beskriver följande elev så här: 

E14 För att  inte glömma reglerna kan man se film eller  skriva text om det och  
prata om det varje måndag.  

Elever beskrev att de nästan aldrig pratar om ordningsregler utan det är en lapp som 
sitter i klassrummet som alla skrivit på men inte följer. Någon elev tyckte att det är 
viktigt att lära sig regler redan som barn, för det måste man kunna som vuxen, så här 
sa den eleven:

E16 Ordningsregler är bara en liten lapp på väggen som vi skrev på i början av 
terminen, det är inte många som kommer ihåg det nu. Det är bra att lära  sig 
regler, för det behöver man kunna när man blir stor.

Elevers uppfattningar om ordningsregler inte fanns
Elevernas uppfattning var att det inte skulle bli bra om det inte fanns ordningsregler i 
skolan. Trots att flera elever sa att reglerna inte följs, så skulle det inte vara en bra 
miljö i skolan utan dem. Om vi inte hade ordningsregler upplever elever att skolan 
inte skulle vara en trevlig plats att gå till, det sa denna elev:

 E5 Inget händer om man gör något och då vill man inte gå hit. 

Några elever uppfattade att de kunde bli pratigt nästan jämt och väldigt stökigt, en 
elev sa så här:

 E4 Folk skulle prata rakt ut hela tiden och det skulle vara jobbigt. 

Elevernas uppfattning var  att  det  kunde nog bli  kaos i  skolan om det  inte  fanns 
ordningsregler, det sa denna elev:

 E6 Det skulle bli pannkaka av alltihop, alla skulle springa runt och 
         skrika i klassrummet. 



Sedan var det en elev som uppfattade att om det inte fanns regler så skulle det skrivas 
nya, för att det är viktigt att det finns regler, så här uttryckte sig eleven: 

E3 Att man fixar regler om det inte finns.

Viktigaste ordningsregeln
Den viktigaste ordningsregeln uppfattade eleverna att det var regeln som innebar att 
det skulle vara lugnt och tyst i klassrummet, precis som en elev beskrev:

E17 Den viktigaste  regeln  är  att  det  ska  vara  tyst  och  lugnt,  annars  skulle  alla  
springa omkring och babbla på lektionerna.

Några elever uppfattade att det var viktigt med att visa respekt till  varandra, som 
dessa elever sa: 

E11 Det är viktigt att man visar respekt mot varandra och om man visar  
respekt så följer man ordningsreglerna. 

E4 Att inte skratta om någon säger fel. 

En regel som också togs upp under intervjun var att om alla tänker på vad de själva 
gör eller beter sig och tar ansvar för det, så skulle det kunna bli lugnt och stilla i 
klassrummet, så här beskrev eleven det:

E9 Tänka på sig själv, vad man själv gör.

En elev hade uppfattningen av att regler inte spelade någon roll, så det var inte ens 
värt att ta upp vilken regel eleven ansåg som viktigast. Eleven beskrev det så här:

 E7 Men dom regler vi har följs inte speciellt mycket så det spelar väl 
         ingen roll. 

Elevers uppfattning om disciplinära åtgärder
En del elever uppfattades som att de var emot ordningsregler eftersom de inte följs. 
Däremot var de flesta elever överens om att lärarna skulle dela ut kvarsittning till de 
som inte följde ordningsreglerna precis som denna elev sa: 

E13 Det är viktigt att läraren ger kvarsittning om man inte följer  
reglerna.

De flesta elever uppfattade att det delades ut alldeles för lite kvarsittning. I en klass 
hade kvarsittningarna minskat nu till skillnad mot i början av terminen för att som 
denna elev sa: 

E13 De som fick kvarsittning har nog tänkt till och upptäckt att det inte är så kul 
med kvarsittning. 

Det  fanns  även  de  elever  som  uppfattade  att  avstängning  från  exempelvis 
innebandyplanen vore en bra metod för att ändra någons beteende. Eftersom eleven 
inte fick vara med och göra det som man tycker är roligt så kanske eleven undvek att 
bli avstängd. Så här uttryckte sig denna elev om det:

E6 Ja, vår klass har blivit det. Det kändes jobbigt för att man inte fick spela. Vi 
vill inte bli avstängda igen.



 Men alla elever uppfattar det inte som positivt att stänga av någon om personen ändå 
inte bryr sig om den blir det eller inte, precis som följande elev beskriver:

 E1 Ja, det är bra för oftast tänker de igenom det, men oftast lyder de det  
inte heller.

Läraransvaret vid disciplinära åtgärder
Några elever uppfattade att lärarna väntade för länge med att säga till elever om att 
vara tysta i klassen. Detta innebar att den första elev som börjat prata, redan hade 
hunnit störa någon mer och som i sin tur störde någon annan och när väl läraren sa 
till var det redan en alldeles för hög ljudnivå i klassen, en av eleverna sa så här:

E16 Alla blir störda och till slut börjar alla prata och då är det svårt för  
läraren att få tyst på klassen.  

Ett par elever uppfattade att det var viktigt att lärarna kontrollerade om det fanns 
någon orsak som kunde ligga bakom olika elevers störande beteende och fanns det 
giltiga skäl så skulle de inte bli några konsekvenser eller påföljder. En av eleverna sa 
så här:

E17 Man måste ta reda på varför eleven är stökig, den kanske är mobbad eller har 
det jobbigt hemma och då ska läraren fråga hur det är istället för att säga  att 
nån har gjort nåt dåligt. 

Några elever uppfattade att om det blir fler lärare i klassrummet så kanske det skulle 
fungera bättre och man skulle slippa bestraffningar, precis som denna elev sa:

E19 Om det fanns fler lärare som kunde ge extra hjälp så skulle de inte behövas så 
mycket bestraffningar, för när eleverna inte jobbar är det för att de inte fattar.  

Elevers uppfattning om positiv uppmuntran 
Avslutningsvis känns det som att vissa elever uppfattar att det är bra för disciplinen 
med åtgärder, men en del tycker att det inte är motiverande för eleven utan att de 
hellre föredrar uppmuntrande tillsägelser, som dessa elever beskriver.

 E20 Bestraffningar är inte bra, de som får det känner sig inte nöjda med  
sig själva, bättre att ge beröm istället. 

E4 Man kanske vill höra beröm istället för att höra att man gjort något    
dåligt. 

De flesta elever uppfattningen var att ett positivt bemötande gav en bättre orsak och 
strävan att ändra sitt negativa beteende hos eleven, men även lärarna och på så sätt 
skapa en bättre studiero och klassrumsmiljö.

Sammanfattning
Ordningsregler är viktigt men de måste finnas struktur på hur de ska följas annars 
riskerar de att tappa sina funktioner. De flesta elever är positiva till ordningsregler 
men tycker att informationen om vad som gäller är otydlig. De vill att både lärare 



och elever tar ansvar för ett ökat och mer effektivt arbete med ordningsregler, annars 
tyckte vissa elever att det är onödigt att ha eftersom de ändå inte efterföljs. 

Utifrån  elevernas  svar  blir  det  tydligt  att  eleverna  uppfattar  det  som,  utan 
ordningsregler skulle skolan inte fungera. Skolan skulle bli en stökig plats dit ingen 
ville  komma  och  arbeta.  Eleverna  anser  att  det  skulle  bli  stökigt  och  pratigt  i 
klassrummen vilket inte skulle ge eleverna studiero. 

Vilka  ordningsregler  eleverna  uppfattade  som viktigast  varierade  lite  i  svar  men 
eleverna var relativt överens om att det var viktigt att det fanns regler kring tystnad 
och stillsamhet i klassrummet samt att det fanns en respekt för andra.

Många elever uppfattade att det var bra med disciplinära åtgärder som kvarsittning 
och avstängning,  om någon gjort  något  allvarligt  fel  eller  upprepande fel.  Några 
elever  tyckte  att  läraren väntade alldeles  för länge med att  säga ifrån.  Alltså  vill 
eleverna ha en lärare som säger ifrån i tid för att det inte ska bli exempelvis bråk. 
Några elever tog upp att de önskade att bli positivt bemötta istället för att bara höra 
negativa anklagelser.

6 Diskussion
I detta kapitel kommer studiens syfte diskuteras tillsammans med det väsentliga från 
resultatkapitlet,  i  relation  till  bakgrund.  Utgångspunkten  för  diskussionen ligger  i 
våra frågeställningar samt elevers uppfattning av studiero och ordningsregler.

Elevers uppfattning av studiero
Samuelsson (2006) definierade begreppet felaktigt beteende utifrån intervjuer med 
lärare som, prat, samarbete utan tillstånd och rörelse i klassrummet. Eleverna i vår 
studie uppfattade prat,  spring i  klassrummet,  tala utan att  räcka upp handen som 
något som störde deras studiero. Här har lärarna ur Samuelssons (2006) studie och 
flera  elever  från  vår  studie  samma  uppfattning  om  vad  felaktigt  eller  störande 
beteende i  klassrummet innebär.  Det var flera elever  i  vår studie som uppfattade 
studiero som ett klassrum utan prat och spring, alltså ett klassrum präglat av tystnad 
och lugn. Eftersom prat i ett klassrum kan innebära flera saker som t ex mummel, 
skrik, prata med kamrat, rakt ut när eleven ska svara på en fråga med mera, så har vi 
valt att bara benämna det som prat,  eftersom följdfrågan om vad prat innebär för 
eleven inte alltid ställdes. Studien skulle nog kunnat få ett mer preciserat resultat 
angående vad eleverna menar med prat om den tanken kommit till oss tidigare. Nu 
utgick vi från några elevers svar på vad de uppfattar att prat innebär. Det uppfattades 
av några som prat utan att räcka upp handen eller att någon elev pratade med en 
annan  elev.  Utifrån  detta  kände  de  flesta  eleverna  att  det  inte  går  att  uppnå  ett 
klassrum helt utan störande moment. Kanske för att de själva känner att det ibland är 
svårt  att  vara  tyst?  Resultatet  angående  vad  elever  uppfattade  som studiero  kan 
jämföras  med  Andersson  och  Ståles  (2005)  resultat.  Eleverna  upplevde  där  att 



arbetsro innebar  att alla gjorde som de skulle, satt ner, var tysta, de stökigaste inte 
var där och när de läste. Deras resultat om arbetsro tyder på liknande uppfattningar 
som eleverna i vår studie har angående studiero. Alltså skulle vi kunna säga att elever 
uppfattar studiero och arbetsro på liknande sätt.

Någon elev hade en uppfattning om att  ansvaret  att  skapa studiero och se till  att 
ordningsregler följs låg hos både elever och lärare. Skolverket (2013a) säger att det 
krävs att lärare och elever tillsammans känner ett eget ansvar för att skapa en trygg 
arbetsmiljö med ömsesidig respekt för varandra. Precis så som eleven i vår studie 
uppfattade att ansvaret kring studiero borde fördelas.

Bicard m.fl.  (2012)  resultat  tyder  på att  om eleverna själva skulle  välja  platser  i 
klassrummet så ökar antalet störande beteenden än om läraren väljer platser. Minst 
antal störande beteenden skedde då eleverna satt en och en i rader och läraren hade 
valt placeringen. Läraren kunde då ta hänsyn till vilka elever som inte borde sitta 
bredvid varandra osv. Några elever från intervjuerna uppfattade att de fick mer lugn 
och ro när de satt avskilt, två och två eller som i en hästsko. När elever satt två och 
två uppfattade eleverna att det var lättare att be en kompis om hjälp, om de då satt 
med en person som de kunde prata med. De elever som ville sitta som en hästsko 
tyckte  att  läraren  då  snabbt  kunde  hjälpa  dem  och  hade  en  bra  överblick  över 
eleverna för att lätt kunna säga till om någon störde. Men när eleverna satt i små 
grupper om fem så störde de lätt varandra påpekade en elev. Alltså tyder vår studie 
på  samma resultat  som Bicard  m.fl.  (2012)  visar  på,  att  eleverna  störs  minst  av 
varandra då de sitter en och en eller två och två då läraren har placerat dem i rader. 

Den  fysiska  klassrumsmiljön  är  elever  relativt  nöjda  med  menar  Fridell  (2009). 
Elever i Fridells (2009) studie eftersträvade en plats att få sitta avskilt. Detta påpekar 
även några elever i vår studie, de har en uppfattning om att ibland vilja sitta enskilt 
när de ska lära sig. Någon elev önskade också att få sitta själv med läraren för att få 
extra stöd. Enligt våra egna uppfattningar så får elever väldigt få möjligheter till att 
sitta själva med läraren för att få extra stöd. Läraren lotsar eleven fram lite snabbt för 
att gå vidare till nästa elev som behöver hjälp. Elevens egen uppfattning kan därför 
uppfattas som viktig för elevens inlärning.  Att det  finns fler  lärare i klassrummet 
önskar flera av eleverna. Dels för att få hjälp fortare så att störande beteende kan 
undvikas, då flera elever uppfattade att störande beteende ökade när elever inte fick 
hjälp snabbt, samt för att lärarna kan hjälpas åt för att se till att ordningsreglerna följs 
så att det kan bli en minskning i antalet störande beteenden. Jedeskog (2007) menar 
att klassrummets utformning kan påverka trivsel i  klassrummet. Ett begränsat och 
trångt klassrum kan skapa aggressivitet hos enskilda elever. Detta är inget eleverna i 
denna studie har nämnt, men några elever påpekar att de önskar en plats att gå till för 
att få lugn och ro. Vilket skulle kunna minska antalet störande beteende då det blir 
färre elever i klassrummet och läraren skulle då kunna hinna med att se flera, som 
elever uppfattade att läraren kunde göra om de fanns fler lärare i klassrummet.

Bergvalls (2013) resultat tyder på att lärare anser att ledaregenskaper är viktiga samt 
förmågan att bry sig om eleverna för att skapa en god studiero. Vårt resultat visade 
att eleverna själva önskade att en lärare var snäll men samtidigt sträng men inte för 
sträng. Vår uppfattning är att det i ledaregenskaperna ingår att kunna säga ifrån och 
vara  snäll.  Vikten  av  att  elever  vill  ha  lärare  som bryr  sig  om dem talar  även 
Steinberg och McCray (2012) om. Alltså anser både lärare och elever utifrån vår 
studie och tidigare forskning att förmågan att bry sig om är viktig för att skapa ett 
tryggt klassrumsklimat. 



I vårt resultat uppfattades det att flera elever vill ha lärare som är snälla och roliga. 
En snäll lärare uppfattades av eleverna som en person som hjälpte till  när eleven 
behövde hjälp och fanns där för eleven. En rolig lärare uppfattade eleverna som en 
lärare som kunde få en avslappnad stämning i klassrummet genom att skämta om 
olika  saker.  Även  Hattie  (2013)  menar  att  det  krävs  ett  förtroende,  omsorg  och 
samarbete mellan lärare och elev för att skapa studiero för eleverna. Detta blir tydligt 
i vår studie att eleverna också söker när de beskriver vilka egenskaper de uppfattar 
att en lärare bör ha för att skapa studiero. Att flera elever uppfattar det som viktigt att 
en lärare är snäll kan bero på att de söker ett förtroende till sin lärare. Genom att vara 
snäll  kan  elever  uppfatta  det  som lättare  att  skapa  ett  förtroendeband till  läraren 
vilket skulle kunna göra eleverna tryggare på lektionerna och då skapa en studiero. 
Ogden (2005) menar precis som Bergvall (2013) att elevers delaktighet i sitt  eget 
lärande ökar elevernas inlärning och eleverna får då ett klassrum präglat av studiero 
och  trygghet.  Att  läraren  ger  eleverna  ansvarsuppgifter  skulle  kunna ses  som ett 
förtroende till eleverna att själva klara av att ta ansvar för sitt eget lärande. Detta 
skulle kunna leda till att eleverna även tar större ansvar för att följa ordningsregler 
och ta ansvar på lektionerna för att  sköta sig. Men vi kan enbart  spekulera i  det 
eftersom det inte var något som framkom av vårt resultat.

Elevers uppfattning av ordningsregler 
Thornberg (2008) gjorde gruppintervjuer med elever där det framkom att elever inte 
tyckte att skolan var en lika bra plats utan ordningsregler. Detta uppfattar även elever 
i vår studie. De uttryckte det på ett sätt som visade att skolan inte skulle vara någon 
trevlig plats att gå till om det inte fanns regler. Men samtidigt uppfattade flera elever 
att ordningsreglerna på skolan inte följs. Men sen när intervjufrågan ställdes om hur 
det skulle vara utan ordningsregler så sa flera elever att det skulle vara kaos. Kaoset 
uppfattade  eleverna  som  pratigt  och  stökigt.  Utifrån  detta  uppfattar  eleverna 
ordningsregler som något som ska finnas oberoende av om de följs eller inte. Att 
reglerna inte följs skulle kunna bero på att det inte arbetas aktivt med reglerna. Som 
Bergvall (2013) beskriver att eleverna måste bli medvetna om varför det ska finnas 
regler och varför det ska vara tyst i klassrummet för att reglerna ska fungera. Kanske 
vet  inte  alla  i  klassrummet  varför  reglerna  finns,  eller  så  arbetar  lärarna  inte 
tillräckligt aktivt med reglerna och att det skulle kunna vara därför reglerna inte följs. 
Någon elev uttryckte sig om att reglerna skulle skrivas med stora bokstäver framme 
vid tavlan så att eleverna lätt kunde se dem. Det skulle kunna tolkas som att eleven 
inte har koll på vilka reglerna i klassrummet är och därför vill kunna se dem stort 
framför  sig  som  en  påminnelse.  Vi  kan  inte  veta  hur  lärarna  arbetar  med 
ordningsregler i klassrummet eller hur det ser ut med ordningsregler i klassrummet 
efter som vi inte har observerat i klassrummet. För en del elever är ordningsregler 
något som bara hängde på dörren som eleverna tillsammans med läraren hade skrivit, 
kanske  till  och  med  i  början  av  terminen.  Andra  visste  inte  ens  om  de  hade 
ordningsregler i  klassrummet.  Eleverna var alltså olika medvetna om vilka regler 
som gällde men de flesta  hade liknande uppfattning om att  ordningsreglerna inte 
följdes men ändå ska finnas. Vilket vi finner intressant och värt att belysa.

Enligt  skolverket  (2006) är  ordningsregler till  för att  skapa trygghet och studiero 
likaså  ska  eleverna  ges  möjlighet  till  att  utforma ordningsregler.  Eleverna  visade 
tydligt  i  vår  studie  att  de  inte  skulle  få  någon  studiero  om  det  inte  fanns 
ordningsregler, eftersom de sa att det skulle bli kaos utan dem. Att alla elever inte har 
uppfattat några ordningsregler som de har i klassrummet skulle kunna förklaras med 



att  de inte  har  fått  vara  med och utforma dem.  Detta  är  inget  vår  studie  kan ta 
ställning till men det skulle kunna vara så. 

Ordningsreglerna är inte alltid tillräckliga för att  skapa en god miljö i  skolan för 
eleverna. Då har lärarna rätt att ta till disciplinära åtgärder, så som ex. avstängning 
och kvarsittning (Skolverket 2013a).  Några elever uppfattar att ordningsregler inte 
alltid är tillräckliga utan att det ibland skulle behövs disciplinära åtgärder i from av 
avstängning, eller kvarsittning för att skapa en god miljö. Några elever uppfattade att 
de disciplinära åtgärderna kunde behövas om det var en elev som ofta gjorde fel. Det 
fanns också de elever som uppfattade att det inte spelade någon roll om en elev blev 
avstängd. Det ledde alltså inte till ett ändrat beteende hos eleven. Vilket tanken är att 
disciplinära  åtgärder  ska  göra.  Men  Ogden  (2005)  menar  att  det  bör  ligga  en 
tyngdpunkt  i  positiv  bekräftelse  till  eleverna  istället  för  disciplinära  åtgärder. 
Caldarella m.fl.  (2011) studie menar liksom Ogden (2005), att positiv bekräftelse 
ledder till snabbare ändrat beteende hos eleverna samt att det skapar en positiv syn på 
klassrumsklimatet, jämfört med en skola som inte använde sig av positiv bekräftelse. 
Detta  är  intressant  då  även  elever  i  vår  studie  uppfattade  att  lärarna  istället  för 
disciplinära åtgärder kunde använda positiv bekräftelse vilket skulle kunna leda till 
ett ändrat beteende mer än vad negativ uppmärksamhet skulle göra. Att uppmuntra 
elever till  att inte göra fel ansåg elever var viktigt och de uppfattade att det blev 
bättre om läraren var positiv. Det var även en elev som inte tyckte att skolan skulle 
ha några bestraffningar utan istället ta reda på varför eleven gör som eleven gör. Om 
läraren här istället prövade att använda sig av positiv bekräftelse som Ogden (2005) 
och Caldarella m.fl. (2011) förespråkar kanske eleven skulle känna sig sedd och sluta 
med  sitt  störande  beteende?  För  att  förtydliga  källorna  så  har  Ogden  (2005)  en 
uppfattning  om att  tyngdpunkten  bör  ligga  i  positiv  bekräftelse  likaså  har  flera 
eleverna i vår studie en uppfattning om att positiv bekräftelse skulle kunna vara bra. 
Medan Caldarella m.fl. (2011) har undersökt hur det faktiskt är och kan visa på att 
positiv bekräftelse faktiskt uppmuntrar eleverna mest till ändrat beteende. Men det 
utesluter  inte  att  disciplinära  åtgärder  kan  vara  bra,  eftersom flera  elever  själva 
uppfattar  att  det  fungerar.  Kanske vore en kombination med övervägande positiv 
bekräftelse det bästa? 

I  Thornbergs  (2008)  studie  hade  eleverna  poängterat  att  vissa  regler  var  mer 
värdefulla än andra.  Relationella regler värderades högst och etikettregler visade sig 
ha lägst betydelse för eleverna. På liknande sätt tyder vårt resultat på att flera elever 
tycker att det är viktigt att visa respekt för varandra för att det ska bli en bra studiero. 
Alltså värderas de relationella reglerna även i vår studie högt av eleverna.   

Slutsats 
Elevernas uppfattning av studiero är att det ska var lugnt och tyst  i  klassrummet, 
flera elever hade uppfattningar om hur en lärare ska vara för att kunna skapa studiero 
i  klassrummet,  ett  klassrum  där  inget  störande  beteende  sker.  Elever  uppfattar 
störande beteende som prat, spring i klassrummet, tala utan att räcka upp handen. 
Dessa olika störande beteende uppfattar elever som ett problem när de ska lära sig.

Flera elever sa att de tyckte att en lärare ska vara rolig, snäll men samtidigt sträng, 
men inte för sträng. Flera elever vill alltså ha lärare de har förtroende för och en 
lärare  som visar  omsorg.  Detta  stämmer  bra  överens  med vad lärare  i  Bergvalls 
(2013) studie själva uppfattade som viktigt för att skapa studiero, likaså det Hattie 



(2012) poängterade var  viktigt  att  lärare  visade för  att  skapa studiero.  Enligt  vår 
studies resultat tolkar vi det som att eleverna uppfattar att studiero skapas i samspel 
mellan lärare och elever, där det är viktigt att läraren uppehåller en viss aktoritet. 

Elever  uppfattade att  en  skola  utan regler  inte  vore en  bra skola.  Men samtidigt 
uppfattade  flera  elever  att  ordningsreglerna  i  klassrummet  ofta  inte  följdes. 
Ordningsreglera  uppfattades  av  elever  som något  de  kan  läsa  om på  insidan  av 
dörren i klassrummet. Medan andra hade uppfattat och kunde flera regler. Det som vi 
anser var intressant var att alla elever ansåg att det måste finnas regler annars blir det 
kaos, oavsett om reglerna följs eller inte. Med kaos menade elever att det skulle bli 
väldigt pratigt och stökigt, alla skulle springa omkring. Alltså uppfattar eleverna kaos 
som olika störnings moment för studiero. Utan ordningsregler uppfattar flera elever 
att det inte skulle bli en lika bra studiero. Enligt vår studie uppfattar vi att det enligt 
eleverna  är  viktigt  att  alla  hjälps  åt  att  följa  reglerna  för  att  tillsammans  skapa 
studiero i klassrummet. 

Vidare forskning
Utifrån denna studie skulle det vara spännande att göra en större studie på vad elever 
anser att studiero är. Detta skulle kunna genomföras genom att kategorisera upp vad 
elever uppfattar att studiero är. 

En för oss intressant utgångspunkt är elevers uppfattning om att ordningsregler inte 
följs men eleverna vill samtidigt inte vara utan dem. Här skulle det kunna undersökas 
mer om hur eleverna tänker kring detta. I samband med det anser vi det spännande 
att observera hur lärare arbetar med ordningsregler. Påminner de eleverna varje dag? 
Hur ofta tar ordningsregler upp i klassrummet? 

Att göra en jämförande studie mellan vad lärare och elever tycker angående störande 
beteende  och  hur  skolan  ska  arbeta  med  dessa.  Positiv  bekräftelse  eller 
konsekventare  användning av disciplinära  åtgärder.  Vore en  bra utgångspunkt  för 
vidare forskning anser vi.

Som vidare forskning utifrån vår studie går det att göra en jämförelse mellan vad 
elever och lärare uppfattar som studiero. Innebär studiero samma sak för en lärare 
som en elev? Vore det inte bra om elever och lärare uppfattade studiero på samma 
sätt?
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Bilaga 1
Hej föräldrar i årskurs 5!

Vi  heter  Susanna  Hägg  och  Helene  Hallebjörk  och  är  lärarstudenter  på 
Linnéuniversitetet i Kalmar och ska nu skriva vår C–uppsats, vi ska göra en studie 
om vad eleverna i  årskurs 5 tänker kring studiero och ordningsregler.  Vår studie 
kommer att vara klar någon gång under januari och kommer att finnas tillgänglig för 
att läsa på en uppsatsdatabas som heter DiVa.

För  att  samla  material  till  vår  uppsats  kommer  vi  att  göra  intervjuer  med några 
elever. Det kan då bli aktuellt att just ert barn blir intervjuat. Men då behövs först och 
främst  ert  godkännande.  Eleverna  kommer  att  vara  anonyma och  de  har  rätt  att 
avbryta  när  de  vill  under  intervjun  eller  välja  att  inte  svara  på  frågan  av  olika 
anledningar. Temat under intervjun kommer handla om studiero och ordningsregler. 
Vi  kommer  göra ljudupptagning under  intervjun vilken  enbart  är  avsedd för  oss. 
Direkt  efter  vi  sammanställt  materialet  kommer  det  att  raderas.  Inga  namn  på 
eleverna kommer att nämnas i uppsatsen. För att göra denna studie behöver vi nu ett 
aktivt JA eller NEJ från er föräldrar så att vi vet att ni ger tillåtelse om att ert barn får 
vara med i vår undersökning. 

Sätt ett kryss för att visa om ditt barn får delta eller inte:

JA, mitt barn får delta i intervjun NEJ, jag vill inte att mitt barn 
blir intervjuat.

 



Mitt  barn 
heter:_______________________________________________________________

Namnteckning:________________________________________________________

Datum:______________________________________________________________

Vi vill senast ha in ert samtycke 2/12-13

 

Bilaga 2

Intervjuguide 

Öppen intervju

Studiero

När lär du dig som bäst? 

Beskriv hur det ska vara i klassrummet för att du ska kunna lära dig…

Vem kan skapa studiero/ vem bär ansvar för att det ska bli studiero?

Vilka egenskaper tycker du läraren ska ha för att ge dig studiero? 

Hur ska en bra lärare vara för att du ska lära dig?

Beskriv varför hon ska vara ”ex snäll, elak, sträng, glad, trevlig osv. (beror helt på  
vad eleven svarar vilken egenskap de ska beskriva)

Hur ska det vara i klassrummet för att du ska få studiero?

Placering av platser, ser ut på din arbetsplats, extrarum, hörlurar, musik, lärartäthet  
mm.(Beroende på vad eleven tar upp)

Vad upplever du som störande i klassrummet för din studiero?

Beskriv vad som kan störa dig när du fokuserar…

Hur kommer det sig?

Ordningsregler

Anser du det viktigt med ordningsregler, motivera?

Varför är det viktigt? Följs reglerna?

Vilka/vilken regler/regel är viktigast för dig i klassrummet? 

Varför tycker du just den är viktigast?

Vilka ordningsregler har ni? 

Nämn några stycken som du kan…
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Hur tänker du kring bestraffningar (kvarsittning, gå till rektor, avstängningar)? 
Positivt/negativt

När ska man bli ex. bli avstängd från något?

Positivt bemötande/ eller negativt bemötande angående uppgifter

Kan läraren göra på något annat sätt istället för bestraffningar? Beskriv 

Hur tänker du då?

Hur skulle ordningsregler kunna skapa studiero tänker du? 
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