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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka vilka upplevda effekter det blir för klassundervisning i 

musik och andra ämnen när de flesta pedagogerna på en grundskola har som mål att använda 

sig av enhetliga lektionsramar och enhetlig genomgång av lektionens innehåll. Studien omfattar 

tre kvalitativa intervjuer av pedagogers upplevelser när deras arbetsplats på en Stockholmskola 

infört gemensamma lektionsramar i syfte att skapa en bättre arbetsmiljö samt studiero för 

eleverna. Resultatet visar att pedagogerna upplever införandet av gemensamma lektionsramar 

som positivt. Reaktionerna från elever och föräldrar har också varit positiva. Pedagogerna 

upplever att ramarna innebär att de som lärare har lättare att bedriva sin undervisning samt att 

det till viss del blivit lugnare i klasserna vilket inneburit bättre studiero. Då musik är ett ämne 

där det kan vara svårare att hålla ordning på grund av ämnets struktur skulle detta kunna vara 

extra intressant för musikpedagoger. Gemensamma lektionsramar kan möjligen även underlätta 

inkluderandet av elever i musikundervisningen oavsett förmågor och möjligheter då det var 

något som pedagogerna upplevde. Detta skulle kunna innebära att undervisningskvaliteten blir 

mer likvärdig mellan skolor. Det borde vara intressant att utforska detta ämne med ytterligare 

studier som exempelvis omfattar enbart musiklärare och även elevernas upplevelse.  

 

 

Nyckelord: Lektionsramar, ledarskap, musikpedagogik, ordning och reda. 
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1. Inledning  

I media skrivs det ständigt om utmaningar vad gäller studiero, ordning och reda i dagens skola.  

Att det är ordning och reda under musiklektionerna bör vara minst lika viktigt som vid 

teoretiska ämnen. Musikundervisningen innebär i sig en form av oordning då den ofta är friare 

till sitt upplägg samt medför en högre ljudnivå från instrument och sång. Musikläraren behöver 

även hantera såväl individuella instruktioner samt att få gruppen att arbeta självständigt när de 

till exempel ska pröva på olika typer av instrument. Så trots att musiklektionerna till sin 

uppbyggnad kan upplevas vara mer ostrukturerade kräver de minst lika mycket ordning och 

reda under lektionen för att skapa studiero. 

 

Ett sätt att skapa ordning och reda skulle kunna vara att ha ett gemensamt arbetssätt där lärarna 

ramar in lektionerna på ett likvärdigt sätt. En skola i Stockholm har infört gemensamma 

lektionsramar där alla lektioner startar och avslutas på ett och samma sätt oavsett ämne. Syftet 

är att skapa bättre ordning och studiero i skolan genom att eleverna känner igen sig från lektion 

till lektion och förstår syftet med lektionerna.  

 

Denna studie syftar till att undersöka om denna typ av arbetssätt kan påverka studieron och 

arbetsklimatet i klassrummet.  
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att studera lärares upplevelse av studiero på en skola där riktlinjen är att 

samtliga pedagoger ska använda sig av enhetliga lektionsramar och enhetlig genomgång av 

lektionens innehåll. 

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar utarbetats: 

 

1. Hur upplevs arbetsmiljön när pedagogerna utövar enhetliga lektionsramar? 

2. Hur upplever musikpedagogen sin yrkesroll och möjligheten att bedriva undervisning? 

3. På vilket sätt kan gemensamma lektionsramar påverka skolans resultat? 

2.2. Begreppsdefinitioner 

2.2.1. Enhetliga lektionsramar 

Med enhetliga lektionsramar syftas på de handlingar som ramar in lektionens början och slut. 

Dessa handlingar gäller oavsett lektionens ämne och omfattar på vilket sätt som eleverna 

välkomnas inför lektionen, om det finns struktur i klassrummet i form av bestämda platser och 

hur lektionen avslutas innan de lämnar klassrummet. 

2.2.2. Genomgång av lektionsinnehåll 

Med genomgång av lektionsinnehåll syftas på hur läraren inledningsvis presenterar vad 

lektionen ska innehålla. 

 

Bilaga 8.2 redovisar den lektionsstruktur som lärarna vid skolan förväntas följa. 
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3. Forskning, litteratur och teoretisk 

inramning  
Under denna rubrik presenteras vilken forskning och litteratur jag ställer mitt resultat mot samt 

vilken teoretisk inramning som använts. Då studiens syfte är att undersöka lärares upplevelse 

av studiero när gemensamma lektionsramar används har jag sökt litteratur och forskning inom 

dessa områden; lektionsstruktur och ramar, musikpedagogik och ordning och reda. Jag har sökt 

i databaser för att hitta forskningsartiklar eller avhandlingar relevanta för studien. I de fall jag 

använt annan litteratur är den skriven av författare som har en högre akademisk examen eller 

är aktiva inom ämnesområdet och refereras till i olika sammanhang vilket ger dem en 

trovärdighet som källa.  Jag har inte hittat några studier som pekar på att det skulle vara negativt 

att ha gemensamma lektionsramar för att uppnå studiero.  

 

Jag har delat in forskning och litteratur i fyra områden:   

• Lärarens roll har förändrats  

• Regler, rutiner och förväntat beteende 

• Musikpedagogik - struktur och ordning  

• Skolans organisation ger förutsättningar  

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
Då studien och dess områden handlar om beteenden i någon form har jag som teoretisk 

inramning utgått ifrån det sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet har sin 

utgångspunkt i den sovjetiske psykologen Lev Vygotskijs (1896-1934) teorier kring hur 

människan lär och utvecklas genom det sociala samspelet. Vygotski utgår från att människan 

lär genom samspel med andra utifrån den kontext den befinner sig i och införlivar från 

densamma begrepp och sätt hur man förväntas att vara (Hundeide, 2011). Hundeide (2011) 

beskriver det sociokulturella perspektivet som att det i samhället finns normativa uppfattningar 

som utan att vi är medvetna om det överförs från en generation till en annan. Ett barn 

socialiseras in i den kultur den lever i och lär sig genom detta hur den förväntas agera, uppträda 

och prata för att det ska uppfattas passande. Ett barn påverkas av de interaktioner som den ser 

mellan människor, både i den privata sfären men även i samhället i stort. Det betyder att barnet 

påverkas av det samhälle det lever i där både dess nutid men även historia finns med. Hundeide 

(2011) menar att ett barns utveckling är en kulturellt styrd process och för att förstå hur ett barn 

lär sig ur ett sociokulturellt perspektiv måste man alltid se till vilket kontext barnet befinner sig 

i. I relation till lärande i skolan menar Hundeide (2011) att i interaktionerna i klassrummet 

formas normer för accepterade sätt att tala och handla. Strandberg (2006) menar att allt lärande 

beror på vilket sammanhang eller situation vi befinner oss i, dvs lärandet är situerat. Ett barn 

kommer i ett nytt sammanhang att imitera det sätt att vara - hur man samspelar - som 

förekommer mellan andra människor. Barnet införlivar begrepp och kunskap och gör dessa till 

sina egna vilket kallas appropriering (Strandberg, 2006).  
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3.2. Forskning och litteratur 

3.2.1. Lärarens roll har förändrats 

Lärarens roll har förändrats på flera plan under de senaste decennierna vilket innebär att läraren 

idag på ett helt annat sätt än tidigare behöver förtjäna sin auktoritet och bedriva ett tydligare 

ledarskap i klassrummet.  

 

Mats Trondman, professor i kultursociologi, problematiserar i sin artikel Från företräde till 

relationskapital – om den sköra auktoritetens gränser (1999) hur lärarrollen har förändrats och 

att lärarna idag på ett helt annat sätt än förut måste förtjäna sin auktoritet. Detta beror bl.a. på 

att relationen mellan vuxna och barn har ändrats vilket innebär att elever idag inte automatiskt 

har respekt för en lärare på det sätt som tidigare generationer hade. Trondman menar att det på 

många sätt är bättre idag med mer jämlika relationer mellan barn och vuxna men det ställer helt 

andra krav på läraren att tjäna ihop ett relationskapital med eleven. Dagens lärare kan därför 

inte förlita sig på sin ämneskompetens utan de måste även ha kunskap och insikt i pedagogiskt 

utvecklingsarbete, dvs hur individer och grupper samverkar.  

Landahl (2006) lyfter fram att lärarollens status inte bara har blivit lägre utan lärarens 

befogenheter att kunna styra eleverna genom betyg i uppförande, aga, samt möjligheter att 

relegera elever har försvunnit. Kernell (2002) menar att dagens lärare inte bara behöver förtjäna 

sin auktoritet utan även upprätthålla den genom att utöva ett ledarskap i klassrummet på ett helt 

annat sätt än tidigare då läraryrket i sig gav en auktoritet i lärarrummet. Detta betyder att hur 

läraren agerar och vilken typ av undervisningssituationer läraren skapar innebär att läraren 

utövar ett ledarskap. Hattie (2009) menar att framgångsrika lärare är ledare i klassrummet där 

de skapar struktur i arbetet och kan tydliggöra för eleverna både vilka mål man arbetar mot och 

vilka ansträngningar som krävs för att nå målen. Stensmo (2008) beskriver att läraren idag 

behöver ha kompetens inom ledarskap vilket han menar är avskilt från lärarens formella 

ämneskompetens. Kompetens inom ledarskap handlar om vad läraren gör för att etablera och 

upprätthålla ett fungerande klassrumsarbete och därmed ha social kontroll över sitt klassrum 

vilket bl.a. innebär att eleverna följer fastlagda regler.  

3.2.2 Regler, rutiner och förväntat beteende 

Förr i tiden ställde elever ofta upp sig på led utanför klassrummet innan de gick in i klassrummet 

och lektionen började. Detta var något som eleverna förväntade sig där rutinen var en symbol 

för den tidens hierarkiska system där läraren var en självklar auktoritet (Kernell, 2002). På 70-

talet försvann detta som en vedertagen rutin. Under slutet av 1980-talet återinförde en del lärare 

att eleverna skulle ställa upp på led och hälsa men nu syftade hälsningen i första hand på att se 

alla elever och inte på att lärarna skulle sätta sig i respekt.  

Thornbergs doktorsavhandling (2006) Värdepedagogik i skolans vardag – har studerat det 

vardagliga samspelet mellan lärare och elever kring regler och social samvaro. Thornberg 
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(2006) belyser vikten av lärarens roll som en förebild för eleverna som ska guida dem i det 

vardagliga samspelet i klassrummet. Detta omfattar bland annat förståelse för regler och hur de 

ska följas och hur man förhåller sig till varandra. Thornberg beskriver ett antal olika regeltyper 

som samverkar och binder ett stort nät kring ordningsskapande och fostran. Hur lektioner startas 

upp och hur de avslutas hamnar i gruppen övergångsregler som kan underlätta att alla 

övergångar blir smidigare dvs läraren kommer igång med lektionen snabbare och 

förväntningarna är tydliga och det blir mer lugn och ro. Exempel på övergångsregler är: 

eleverna förväntas ställa sig i kö innan lektionen, eleverna ska vara tysta när de kliver in i 

klassrummet och/eller att eleverna ska ta läraren i hand när dagen börjar. Thornbergs 

avhandling visar på att elever överlag värderar att regler finns och förstår varför de finns. 

I boken Ledarskap i klassrummet beskriver Stensmo (2008) begreppet skolkod där han syftar 

på de bestämmelser och regler som finns i hur man förväntas bete sig på en skola. Detta kan 

vara outtalade eller uttalade regler eller procedurer som är kontextspecifika, till exempel hur 

eleverna förväntas bete sig när de går in i klassrummet, att eleverna i samband med lunchen 

förväntas stå på led osv. Procedurer kan vara att inför lektionen ta av sig mössan, hälsa på 

läraren genom att ta i hand, vilket blir en ritual som har stor effekt på ordningen. Stensmo 

(1999) betonar att skolkoden måste tränas in på samma sätt som vanliga skolämnen vilket han 

kallar för träning i procedurföljsamhet. Denna träning kan vara demonstrationer eller tydliga 

förklaringar varför ett visst beteende gäller.  

 

Hertz (2014) beskriver i boken Konstruktivt ledarskap i klassrummet och på skolan vikten av 

att det finns tydliga procedurer och normer som är klargjorda. När sådana finns och de efterlevs 

blir det lugnare på lektionerna och Hertz menar att ritualer för lektionens början och avslut är 

extra viktiga. Det kan vara mycket bra om en startprocedur redan när eleverna kommer in i 

klassrummet är tydliggjord genom att den exempelvis går att läsa på tavlan där det framgår vad 

läraren vill att eleven gör inledningsvis. Hertz menar att det går snabbt att bygga in procedurer 

om läraren är konsekvent och tydlig. Hertz menar på att det finns en stor fördel om en hel skola 

eller ett arbetslag är överens om vad som ska gälla för lektionens start och avslut. Både Stensmo 

(2008) och Hertz (2014) betonar att ansvaret att förankra och följa upp normer och beteenden 

ligger på lärarna och skolorganisationen.  

3.2.3 Musikpedagogik – struktur och ordning 

Musikundervisning skiljer sig från teoretiska ämnen då den har ett visst inneboende kaos där 

musikläraren behöver kunna hantera olika typer av situationer på ett annat sätt än mer teoretiska 

ämnen.  Grahn & Öfverström (2009) belyser de utmaningar en musiklärare möter när de 

bedriver musikpedagogisk verksamhet. De delar in dessa utmaningar i fyra olika nivåer; 

professionellt, socialt och psykologiskt och filosofiskt. Professionellt handlar det om huruvida 

läraren besitter de färdigheter och den kompetens som krävs, socialt och psykologiskt omfattar 

det förmåga att sätta musikundervisningen i ett socialt sammanhang och få eleverna och 

gruppen att utvecklas. Den filosofiska utmaningen omfattar hur läraren ser på sina mål med 

musikundervisningen och sin roll som musiklärare.  
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Grahn & Öfverström (2009) belyser i sin artikel ”Ledarship challenges in music education” de 

utmaningar en musiklärare möter när de bedriver musikpedagogisk verksamhet. Dessa är 

indelade i fyra nivåer. Nivå ett, professionellt, innebär huruvida läraren besitter de färdigheter 

och den kompetens som krävs. Nivå två och tre, socialt och psykologiskt, omfattar förmåga att 

sätta musikundervisningen i ett socialt sammanhang och få eleverna och gruppen att utvecklas 

filosofiskt. Den fjärde nivån, filosofisk utmaning, omfattar hur läraren ser på sina mål med 

musikundervisningen och sin roll som musiklärare. Det finns en balans som behöver uppstå 

mellan kaos, kreativitet, ordning, struktur och planering och denna kräver ett aktivt ledarskap. 

De kan konstatera att musiklärare generellt har en god kompetens inom sitt musikämne men 

mindre kunskap om hur man utövar ledarskap i klassrummet.  

 

Hanken och Johansen (2016) har studerat vilka ramfaktorer som påverkar 

musikundervisningen. Ramfaktorer kan beskrivas som förhållanden och faktorer som är bortom 

lärarens kontroll och påverkar musiklärarens förmåga att bedriva sin musikundervisning. Det 

kan röra sig om elevgruppens storlek och sammansättning, vilken typ av undervisningsrum och 

utrustning som finns att tillgå samt längd på undervisningen. Dessa ramfaktorer belyser även 

Sandberg (1996) i sin avhandling Musikundervisningens yttre villkor och inre liv där Sandberg 

menar att sådana ramfaktorer har avgörande betydelse för hela processen och påverkar och 

begränsar musikundervisningen och musiklärarens möjlighet att leverera en kvalitativ 

undervisning.  

 

Ericsson och Lindgren (2010) har i sin forskningsrapport Musikklassrummet i blickfånget under 

en termin studerat hur åtta lärare och eleverna upprätthåller sin identitet, makt och vilka 

överenskommelser som finns i klassrummet. De utgår ifrån Foucaults tankar kring hur makt 

uppstår i olika kontexter. Foucault (2001) menar att maktförhållanden och maktstrukturer 

genomsyrar hela samhället både på mikro och makronivå och emanerar ur de normer och 

förväntningar som finns på vårt agerande i olika sammanhang. Foucault (2001) definierar en 

diskursiv praktik som ett sammanhang där de människor som deltar agerar i enlighet med de 

osynliga regler och förhållningssätt som finns inom den aktuella diskursen.  Det handlar både 

om vad som är möjligt att säga eller göra inom den aktuella kontexten. Foucault menar att ju 

fler som följer ett visst mönster desto effektivare blir maskineriet. Studien av de åtta lärarna 

och deras klasser påvisar inte en specifik diskurs för musikundervisning, utan varje enskild 

lärare utövar sin egen musikundervisnings praktik som beror på en mängd faktorer som är 

specifika för varje klass, lärare och klassrumssituation. I deras studie finns inget enhetligt sätt 

som lärarna påbörjar och avslutar lektionerna utan dessa genomförs på helt olika sätt. En lärare 

påbörjar lektionen genom att sitta centralt på en stol och diskutera ämnen som inte alls har med 

musikundervisning i sig att göra, utan mer saker som eleverna tycker är angelägna. För en annan 

lärare påbörjas lektionerna omärkligt där dessa går från en allmän familjär diskussion till att 

plötsligt omfatta diskussioner om dagens undervisning. Samma lärare avslutar även lektionen 

genom att lektionen plötsligt ebbar ut. En annan lärare påbörjar alltid lektionen strikt genom att 
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formellt registrera frånvaro för att därefter redogöra för lektionens innehåll. Det framträder ett 

mönster att flera av musiklektionerna startar på ett sätt som de flesta andra teoretiska ämnen 

inte skulle kunna göra. Det går att tolkas som att musiklektioners identitet inbjuder till lösare 

ramar och att eleverna i större utsträckning kan slappna av när de kommer till dessa lektioner. 

En viktig faktor för musiklärarens pondus och möjlighet att uppfattas som en trovärdig 

musiklärare är avhängigt av huruvida musikläraren behärskar ämnet. Ericsson och Lindgren 

(2010) kopplar även möjligheten att bedriva undervisning utan tydliga ramar till vilket 

auktoritets och relationskapital läraren har. En lärare som har ett stort relationskapital kan i 

större utsträckning skapa en miljö där eleverna uppför sig inom acceptabla ramar utan att det 

finns något formaliserat regelverk.   

3.2.4 Skolans organisation och struktur ger förutsättningar 

I boken Att organisera för skolframgång (Jarl, Blossing och Andersson, 2017) undersöks vilka 

faktorer som skiljer framgångsrika skolor från icke framgångsrika skolor. En slutsats är att de 

framgångsrika skolorna har ett utvecklat och väl fungerande samarbete mellan lärarna där det 

finns en gemensam uppfattning om vad skolans uppdrag går ut på och att elevernas lärande och 

resultat är det centrala. Normer, regler och formella strukturer är gemensamma och delas av de 

som arbetar på skolan vilket författarna beskriver som att de gemensamma normerna “utgör 

motorn i det dagliga arbetet”. På de mindre framgångsrika skolorna finns också gemensamma 

normer men de är mer fokuserade på att varje lärare själv ska ta ansvar för sitt egna klassrum 

och sin klass. Jarl, Blossing och Andersson (2017) berättar vidare att de mindre framgångsrika 

skolorna saknar den enhetlighet vad gäller uppdraget som de framgångsrika besitter. De har 

också brister i kontinuiteten, dvs man river upp och startar på nytt genom bland annat 

rektorsbyten och omorganisationer av till exempel arbetslagen. Ibland är dessa 

omorganisationer initierade av den berörda skolans huvudmän vilket kan skapa en dålig 

förankring hos de som arbetar på skolan vilket minskar chansen till en varaktig förändring. De 

nämner ett exempel där två skolors rektorer tog liknande initiativ men det var bara på skolan 

där normen var samarbete och tillit som initiativet togs emot positivt.  Jarl, Blossing och 

Andersson (2017) belyser även att kontinuitet är viktigt för att skapa trygghet för eleverna vilket 

ger en större möjlighet att fokusera på inlärning. En annan viktig faktor för framgång är att 

lärarna utövar ett tydligt ledarskap där det finns tydliga normer som gäller som rättesnören och 

även tydliga rutiner i klassrumsarbetet.  

 

Hattie (2009) menar att forskningen är samstämmig om att ett kännetecken för god 

undervisning är att den har ett tydligt syfte, är välorganiserad och planerad. Läraren behöver 

kontinuerligt ange målen för lärandet och syften med olika aktiviteter samt strukturera 

innehållet i undervisningen på ett tydligt sätt. Ett betydelsefullt inslag är även att läraren 

summerar och sammanfattar olika moment för att skapa överblick och sammanhang för 

eleverna. 

  

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%25253AMaria%252520Jarl
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4. Metod  

I den här delen beskrivs hur studien och analysen genomförts. Det redogörs för val av metod, 

på vilket sätt urval skett, vilka etiska frågeställningar som har beaktats och uppsatsens 

tillförlitlighet. Det är viktigt att läsaren kan följa mitt resonemang, får en förståelse för hur 

studien genomförts och att det finns en stringens genom hela processen. 

4.1. Vetenskapliga angreppssätt och analysmetod 
Denna studie syftar till att studera lärares upplevelse av studiero på en skola där riktlinjen är att 

samtliga pedagoger ska använda sig av enhetliga lektionsramar och enhetlig genomgång av 

lektionens innehåll. Detta betyder att jag har fokuserat på pedagogernas upplevelser kring dessa 

frågeställningar och att det är deras svar som ligger till grund för resultatet. Mot bakgrund av 

detta genomförde jag kvalitativa djupintervjuer för att förstå hur intervjupersonerna upplevde 

de aktuella lektionsstrukturerna. Fokus i kvalitativa studier är att förstå det som analyseras 

genom att välja ett avgränsat område och studera detta ingående (Harboe, 2013). Kvale (2013) 

menar att syftet med den kvalitativa intervjun är att försöka sätta sig in i respondenternas 

upplevelse av världen.  

 

4.2 Tillvägagångssätt 
Innan intervjuerna genomförs behöver forskaren ha förkunskaper i ämnet samt formulera ett 

syfte och frågeställningar (Kvale, 2013). Jag började med att formulera mina frågor, vilket syfte 

jag hade med studien samt på vilket sätt jag önskade genomföra den. Jag läste även annan 

forskning och litteratur som jag ansåg kunde kopplas till studiens ämne innan jag genomförde 

intervjuerna vilket gav mig en förförståelse för ämnet.   

4.2.1 Urval 

Då det fanns en kännedom om att en skola i Stockholm infört enhetliga lektionsramar 

kontaktades rektorn för att ställa frågan om det gick att intervjua tre av deras pedagoger. I första 

hand hade det varit önskvärt att intervjua tre musikpedagoger utifrån att det är musiklektioner 

som var mitt fokus för studien. De hade dock bara en musiklärare tillgänglig så jag fick intervjua 

två andra pedagoger. Detta innebar att mitt ursprungliga syfte fick ändras till att omfatta 

pedagoger där en är musiklärare. Då denna studie baserades på de tre personer som rektorn 

föreslog innebär detta att urvalet var ett sk. bekvämlighetsurval (Bryman, 2018). 

 

Intervjupersonerna var två män och en kvinna. Ove undervisade i Samhällskunskap och hade  

arbetat som lärare i 25 år. Birger var musiklärare och hade varit lärare i 6 år.  Gunilla 

undervisade i drama och svenska och hade varit lärare i 7 år. Namnen fingerades.  
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4.2.2 Genomförande av djupintervjuerna 

I denna studie studerar jag intervjupersonernas upplevelser på ett kvalitativt sätt (Langemar, 

2010) och genomförde därför kvalitativa djupintervjuer. Intervjuerna utgick ifrån de frågor som 

jag tog fram i samband med att jag definierade syftet samt utifrån mina forskningsfrågor. De 

intervjufrågor som ställdes samt den lektionsstruktur som den aktuella skolan utövar redovisas 

som bilagor (Bilaga 1 och Bilaga 2). Jag höll mig till mina fasta frågor men turordningen på 

frågorna kunde variera beroende på intervjupersonens svar och vad som kom upp under 

intervjun. De frågor jag ställde var alla öppna frågor för att få intervjupersonen att prata och 

förklara så mycket som möjligt. Intervjuerna utvecklades efterhand eftersom jag genom att ta 

del av den första pedagogens upplevelse och svar därmed kunde fördjupa och anpassa mina 

följdfrågor. Kvale (2013) beskriver det som en lärproçess som äger rum i interaktionen mellan 

intervjuare och personen som blir intervjuad. Denna process leder enligt honom till en 

utveckling av synen på ämnet.  

 

Jag dokumenterade intervjuerna genom att spela in dem med min mobiltelefon. Jag var även 

intresserad av att dokumentera underliggande skiftningar och eventuella reaktioner som kanske 

inte framgick på inspelningen. Detta gjorde att jag även gjorde skriftliga noteringar i samband 

med intervjun. Detta för att jag skulle ha tillgång till detta när materialet skulle bearbetas.   

 

Intervjuerna ägde rum i ett klassrum på den aktuella skolan. Intervjuerna tog 45-60 minuter. 

 

4.2.3 Bearbetning och analys 

Jag transkriberade intervjuerna ordagrant inom ett par dagar efter intervjutillfället. Jag jämförde 

sedan mina transkribering med mitt inspelade material för att säkerställa att jag inte missat 

något. Jag läste därefter igenom mitt materialet metodiskt ett antal gånger med mina 

forskningsfrågor i bakhuvudet. Därefter valde jag att sammanställa intervjupersonernas svar 

under respektive intervjufråga. Jag valde att löpande ha med citat för att levandegöra texten på 

ett bättre sätt. Därefter gjorde jag en övergripande sammanfattning av resultatet. 

Under analys och diskussion analyserade jag mitt material utifrån den teoretiska forskning och 

litteratur jag läst samt mitt valda vetenskapliga perspektiv. På det sättet satte jag in studiens 

resultat i en större kont.ex.t för att göra det mer begripligt. Jag analyserade även om svaren 

motsade eller förstärkte varandra. Under diskussionen återkopplade jag till mina 

forskningsfrågor. Under mitt arbete såg jag annan möjlig forskning som jag presenterade under 

rubriken framtida forskning.  

4.3. Uppsatsens tillförlitlighet  
För att en uppsats ska vara tillförlitlig och trovärdig måste uppsatsens delar hänga ihop och det 

ska vara möjligt att förstå hur delar och helheten hänger ihop (Langemar, 2010). Det är viktigt 

att det går att följa studiens tillvägagångssätt för att resultat ska kunna användas i andra 

sammanhang. Det är även viktigt att respondenternas bild stämmer med den bild forskaren 



14 

förmedlar – det måste vara trovärdigt (Bryman, 2018). Inom kvalitativ forskning används 

termerna tillförlitlighet och äkthet framför de inom empirisk forskning använda begreppen 

validitet och reliabiltiet (Bryman 2018). Detta eftersom dessa termer är mer tillämpliga på det 

material som införskaffas under en kvalitativ undersökning och den analys som sedan utförs på 

densamma. I denna uppsats beskrivs löpande på vilket sätt den är upplagd och hur processen 

gått till. Sammantaget anser jag att studien är tillförlitlig om än begränsad. Resultatet kan vara 

svårt att generalisera då antalet respondenter är få och då jag använt mig av ett 

bekvämlighetsurval. I studien utgår jag enbart från vad de tre pedagogerna upplever kring 

lektionsramarna. Jag är medveten om att om jag skulle fråga några andra lärare kanske svaren 

skulle sett annorlunda ut men troligtvis mer likvärdiga än om jag t.ex. skulle frågat tre lärare 

från tre olika skolor. Det är även svårt att jämföra resultatet med en annan skola då denna skolan 

uttalat har enhetliga lektionsramar vilket andra skolor kanske inte har. Under rubriken förslag 

till vidare forskning återkopplar jag till hur vidare forskning för att få ett bättre underlag skulle 

kunna se ut.  

4.4. Etiska överväganden  

Kvale & Brinkman (2009) betonar att det finns flera etiska frågor att ta ställning till när man 

gör en studie och intervjuar personer. I en intervjusituation bygger den som frågar upp en 

relation till intervjupersonen som kan innebära att den delar med sig av saker och händelser 

som den kanske inte vanligtvis gör. Från forskarens sida vill man veta så mycket som möjligt 

men man måste alltid balansera detta intresse med hänsyn till intervjupersonen och dennes 

integritet. Vetenskapsrådets etiska krav ställer krav på god forskningssed. Det betyder bland 

annat att de som blir intervjuade ska delta frivilligt och vara införstådda i syftet med studien 

samt att de har möjlighet att avbryta sitt deltagande när de vill. Studiens material och resultat 

får enbart användas till det som uppgavs (Bryman, 2018). De tre intervjupersonerna deltog 

frivilligt och informerades och godkände att intervjuerna spelades in. Deltagarna fick även 

tillgång till mina kontaktuppgifter för att kunna nå mig vid frågor eller om de ville avbryta sitt 

deltagande. Det är av stor vikt att hantera sitt material på ett säkert sätt (Kvale & Brinkman, 

2009). Intervjuerna har transkriberats omgående. Mitt material förvarades på ett separat usb-

minne på ett säkert ställe för att minimera risken att det skulle hamna i orätta händer.  I studiens 

resultat- och analys/diskussionsdel används enbart fiktiva namn för att säkerställa anonymitet. 

Den aktuella skolan benämns inte heller med namn utan refereras till som “Stockholmsskolan”. 
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5. Resultat  

5.1. Resultat 
I detta avsnitt beskrivs resultatet av studien. Varje fråga redovisas var för sig för att sedan under 

analysdelen kopplas tillbaka till forskningsfrågorna. Direkta citat redovisas från det 

transkriberade materialet men även sammanfattningar av vad intervjupersonerna uttryckt.  

5.1.1. Varför enhetliga lektionsramar infördes 

Denna fråga syftade till att utröna om de berörda lärarna hade förståelse för varför skolan infört 

enhetliga lektionsramar. 

 

Ove och Gunilla beskrev att orsaken till att lektionsramarna infördes var att man ville skapa 

bättre ordning i skolan och att möjliggöra för de elever som hade det svårt i skolan att kunna 

genomföra sina studier på ett framgångsrikt sätt. Målsättningen var att eleverna skulle känna 

igen sig från lektion till lektion och att det skulle bli enklare för lärare och inte minst för vikarier. 

Det fanns också en önskan att eleverna skulle förstå målsättningen med lektionerna bättre.  

 

Ove som undervisar i Samhällskunskap berättar att det stökigare på lektionerna innan 

lektionsramarna och att reglerna då var olika från lärare till lärare.   

 

Det var mer strukturlöst och det fanns mer utrymme för eleverna att störa och inte 

göra jobbet. Ove.  

     

Vi jobbade ju mycket kring att fundera vad elever behövde för att det skulle bli  

lugn och ro. Skolan genomförde också en omorganisation där vi jobbade väldigt  

enhetligt, där varje årskurs är ett arbetslag och man har en samsyn kring alla de  

här bitarna. Sen har vi jobbat mycket med inkludering och ett inkluderande  

arbetssätt. Att sätta ramar och tydlighet för en lektion.  Gunilla  

 

Gunilla beskriver vidare att hon anser att inkludering innebär att det som är bra för elever med 

diagnoser ofta är bra för alla elever. Rektorn hade erfarenhet av gemensamma lektionsramar 

från skolan där hon jobbade tidigare berättade Gunilla. Hon hade även hört talas om andra 

skolor som infört en liknande struktur vilket varit positivt. Så fanns det flera orsaker till att 

skolan påbörjade detta arbete. 

 

Musikläraren Birger arbetade inte på skolan när ramarna infördes, men har sina tankar om 

varför dessa togs i bruk.  

 

Det har också att göra med kunskapskrav tänker jag, det är lättare för elever att  

göra en uppgift om de vet vad den handlar om. Alltså om jag bara säger att nu  
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ska vi spela en låt, och aldrig förklarar att det handlar om att vi bedömer vilket  

flyt ni har i ackordspelet. Det måste jag ju säga för att de ska veta vad det  

egentligen handlar om. Då skulle jag skriva det på den här förklaringen på tavlan,  

varför gör vi det här, det är för att vi ska få bättre flyt i gitarrspelet.   

5.1.2. Reaktioner från lärarkåren  

På frågan hur reaktionerna från lärarkåren blev vid införandet av lektionsramarna upplevdes de 

flesta reaktionerna var positiva men det även  fanns invändningar.  

 

Ganska positiva reaktioner... faktiskt. Jag tycker… det förenklar lärarjobbet,  

man insåg ganska fort vilka vinsterna var. Så det var inget motstånd. Ove 

 

Gunilla som undervisar i Drama upplevde det på sätt och vis som en inskränkning i hennes 

frihet som lärare. Hon berättar att hon var van vid att eleverna skulle uppleva först och reflektera 

sedan.  

 

Jag hade svårt att förlika mig med att vi vid lektionsstart skulle deklarera varför  

vi skulle göra en viss sak för eleverna, alltså syftet med lektionen.  

 

Detta dilemma har hon diskuterat med andra lärare på skolan och det har fått till följd att hon 

ibland utelämnar att definiera målet med lektionen för att uppnå en “aha” upplevelse hos 

eleverna. Hon berättar vidare att alla var väldigt strikta med att följa lektionsramarna men att 

lärarna nu diskuterar vad man egentligen menar med det man skriver upp på tavlan. Gunilla 

kan till exempel låta eleverna komma med förslag till varför de ska göra ett skolmoment och 

strunta i att ange syftet på tavlan, som hon enligt den överenskomna lektionsstrukturen 

egentligen skulle göra. Hon säger att de andra lärarnas reaktioner vid införandet av 

lektionsramarna var mest positiva. Det fanns som hon säger, kanske frågor om det alltid måste 

vara så uttalat och att man kanske kunde få reflektera efteråt angående saker och ting. Det fanns 

också en diskussion angående lärarnas frihet och om det skulle innebära en inskränkning i deras 

yrkesmässiga kreativitet. Men överlag så tycker hon att lärarna enades bra och de flesta såg att 

nyttan av ramarna vägde tyngre än de möjliga negativa konsekvenserna.  

 

Musikläraren Birger började på skolan efter införandet av reglerna.  

5.1.3. Reaktioner från eleverna 

Eftersom inga elever intervjuades så kan studien enbart ge en bild av lärarnas subjektiva 

upplevelse av elevernas eventuella reaktioner. Detta anser jag ändå är av intresse då det visar 

på hur lätt eller svårt informanterna upplevde införandet av lektionsstrukturen på skolan. 

 

Ove beskrev att han fått många positiva reaktioner från elevernas föräldrar:  
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Jag har inte upplevt någon negativ reaktion från eleverna. Jag anser att elever  

vill ha ordning och reda. De tycker om förutsägbarhet och att det finns en  

tydlig ledare i klassrummet. Det var några stökiga elever som reagerade men  

de vande sig jättesnabbt. 

 

Gunilla vet inte riktigt om eleverna vet att de har gjort den här stora förändringen. Men hon vet 

att de tycker att det är positivt när det är tydligt för dem, vad de ska göra och varför.  

 

Birger tror att det kan ha varit svårt att införa reglerna, men eftersom han inte var anställd på 

skolan då vet han inte säkert.  

5.1.4. Om inställningen förändrats efter att ramarna infördes 

Gunilla berättar att en del lärare har slutat efter införandet av ramar och det har också börjat en 

del nya lärare. Hon tycker sig se att de nya lärarna agerar enligt lektionsramarna men att de 

kanske inte sätter sig in i varför de ska följa de strukturella reglerna, men hon tror ändå att det 

är positivt för eleverna eftersom de känner igen sig i lektionsstrukturen. Gunilla upplever även 

att det inte är lika bra arbetsro i klassrummet när hon tar över en klass där hon av erfarenhet vet 

att läraren inte följer ramarna i tillräcklig utsträckning.  

 

Ove upplever att synen på reglerna har varit fortsatt positiv både från lärare och elever. Även 

föräldrarna är enligt pedagogerna mycket positiva. 

 

Birger tror att ramarna håller på att luckras upp och att många lärare tycker att de kan bäst 

själva. Om en lärare har sina rutiner och de funkar så behöver de inte använda skolans officiella 

rutin. Men han har inte hört någon som uttalat sig negativt så det kanske bara är hans egna 

spekulationer. Han tror att alla samlar in mobiltelefonerna som är en del av rutinen. Han 

konstaterar gällande hans eget arbetssätt:  

 

Jag har inte läst den där lektionsplanen på ett tag. Jag har kommit in i en egen  

rutin och hoppas att det är enligt reglerna.   

5.1.5. Om pedagogernas arbetssituation förändrats efter att ramarna infördes 

Birger jobbade på en skola i Hässelby innan han kom till Stockholmsskolan. Det var hans första 

jobb och han upplevde det som mycket svårt att veta hur han skulle bete sig i klassen. 

Lektionsramarna underlättade för honom.  

 

Det var som ett stödhjul i början. Jag kunde utan att reflektera över det följa  

reglerna och så småningom så insåg jag fördelarna med dem.  
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Gunilla tycker att hon har möjlighet att fånga upp elever och få dem att känna sig sedda genom 

att ta emot dem i dörren. Där kan hon säga nåt extra eller påminna om nåt som hon och eleven 

kommit överens om. 

 

Ove tycker att han slipper en massa disciplinproblem. Eleverna tyckte att lektionsarbetet var 

mycket diffusare vilket medförde att de som var i stort behov av struktur blev mer oroliga och 

“flöt ut” mer och att de tyckte att lektionerna var tråkigare.  

5.1.6. Positiva aspekter av lektionsramarna 

På vilket sätt upplever lärarna att de gemensamma lektionsramarna har inverkat positivt för 

dem i deras roll som lärare?  

 

Det som Gunilla nämner först vad gäller de positiva effekterna är att det underlättar det 

inkluderande arbetssättet. Det gör att skolan enligt henne lyckas få med många fler elever i 

undervisningen. Det är också färre som behöver enskilda instruktioner eftersom lektionens 

innehåll har klargjorts på ett tydligt sätt i början av lektionen. Hon tror att det har blivit lättare 

för elever med t.ex. ADHD eftersom rastlösheten som skapas när eleven inte vet vad hen ska 

göra försvinner.  

 

Ove berättar att det krävs mer tid mellan lektionerna för de förberedelser som ska göras bland 

annat att skriva på tavlan. Men rutinerna i sig gör att han som lärare kan vara närvarande till 

100%. Han förklarar det så här: 

 

Det har blivit mycket lugnare och jag tror att flera elever med diagnoser har  

lyckats få slutbetyg som inte skulle ha klarat det innan lektionsramarnas  

införande. 

 

Ove tycker också att han har högre förväntningar på sig själv som lärare men det känns inte 

jobbigt eftersom han upplever att han kan leva upp till dem. Han kan också slappna av mer 

eftersom han inte behöver hålla på med konfliktlösning på lektionerna.  

 

När det är lektion så är det lektion. Eleverna vet att de får ta upp konflikter  

efter lektionen. Så det går bättre för alla, både vuxna och barn. Innan det infördes  

så var det kaos i vissa klasser, nu är det inte så i någon klass. Eleverna är nu  

mer lugna och trygga. 

 

Musikläraren Birger tycker att det absolut mest positiva är att eleverna får en trygghet av att 

veta vad som gäller. Starten på en musiklektion kan lätt bli stökig eftersom instrument och annat 

roligt lockar men nu när eleverna vet precis hur lektionsramen är så blir det mycket lugnare 

anser han.  
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5.1.7. Negativa aspekter av lektionsramarna 

Ove kommer inte på något negativt att anföra. 

 

Birger tycker att det är svårt för de yngre eleverna att komma ihåg ramarna men att de i sjuan 

vet precis. En negativ sak kan möjligen vara att det tar tid från själva lektionen att upprepa för 

de yngre barnen hur ramarna är. Han upplever också att vissa barn “inte gillar den här 

rutingrejen”, som han uttrycker det. 

 

Gunilla tycker att det negativa kan vara att man blir låst. Hon skulle vilja låta eleverna uppleva 

utan att innan tala om varför.  Hon upplever till viss del att de berättar för eleverna vad de 

förväntas lära sig och att det kanske blir att jaga efter ett mål eller en mall. Hon beskriver: 

 

Det är inte lektionsramen i sig som orsakar detta utan detta att de ska presentera  

syftet med lektionen. Men det kan vara mer jag själv som blir låst av det, och 

inte eleverna. 

5.1.8. Pedagogernas syn på förändringen 

Birger tycker att det skulle vara bra med ännu tydligare ramar. Han säger att pedagogerna i 

ämnena svenska, engelska och matematik har eleverna 70% av tiden så om de gjorde likadant 

och han visste hur de gjorde så skulle det göra det väldigt lätt för honom att upprepa rutinen. 

Ove var däremot mycket nöjd. 

 

Jag är helt nöjd med ramarna. De är funktionella och de gör jobbet mycket 

enklare. 

 

Gunilla vill inte ändra något men anser att man behöver fortsätta att diskutera och konkretisera 

tillsammans i kollegiet så ramarna fortsätter att utvecklas. 

5.1.9. Elevernas syn på pedagogerna 

Här är det pedagogernas upplevelse av elevernas attityd som framställs. Det är inte elevernas 

upplevelse som återges. Detta anser jag är intressant då det ger en bild av pedagogernas 

upplevelse av sig själva kontra eleverna. 

 

Gunilla tror inte att elevernas syn på henne har förändrats. Ove har en annan upplevelse. 

 

Jag upplever att de har en annan respekt för mig som yrkesman. De  

har accepterat min auktoritet och jag märker att de gör det de ska på  

lektionerna.  

 

Sen får Ove också höra att många tycker att det är roligt på lektionerna vilket han inte tidigare 

fick höra så ofta. Ove tror att lektionsramarna signalerar att skolan är viktig och han upplever 
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att eleverna tar skolan på större allvar. Han tror att elevernas bild är att varje lektion är mycket 

viktigare än vad de var förut. 

 

Birger tror att de ser honom som en strängare lärare:  

 

Jag tror att eleverna uppfattar mig som strängare eftersom jag är tvungen  

att genomdriva ramarna.  

5.1.10 Om arbetssituationen för vikarier påverkades av de enhetliga ramarna 

Ove anser att det har blivit lättare för vikarierna tack vare ramarna. Ove berättar att de ofta har 

samma vikarier och att de tycker att det är en ganska enkel skola att vikariera på. Det är med 

vikarierna som eleverna oftare tar chansen att vara stökiga. Nu händer inte det så ofta eftersom 

ramarna är desamma.  

 

Gunilla tror att det kan underlätta för vikarier om de följer ramarna. Birger tror också att det 

borde vara lättare men eftersom de sällan har vikarier i musik så vet han inte hur det är. 

5.1.11. Vilken sorts hälsningsförfarande använder de olika lärarna 

Detta var inte en enskild fråga utan det framkom genom deras svar på vilket sätt de följde de 

överenskomna lektionsramarna. Det är inte angivet i den gemensamma lektionsstrukturen hur 

de ska möta eleverna när de släpps in i lektionssalen och intervjuerna visar på att lärarna inte 

hälsar på eleverna på samma sätt när lektionen börjar.  

 

Ove tar eleverna i hand. Gunilla säger att hon gör lite olika men att det viktiga som hon ser det 

är att kunna byta några ord med vissa elever som behöver den extra uppmärksamheten. Birger 

säger hej och låter dem passera. 

5.2. Sammanfattning av resultat 
Pedagogerna på skolan verkar ha varit öppna för förändringen med att införa enhetliga 

lektionsramar. Gunilla antyder att det funnits ett visst motstånd eftersom lektionsramarna för 

en del kan ha upplevts som ett intrång i den pedagogiska friheten. De positiva effekterna av att 

de flesta pedagogerna följer de uppsatta reglerna verkar ändå uppväga de negativa. 

Ramstrukturen har inte heller innehållit uppmaningar angående pedagogernas val av 

pedagogisk teoretisk grund, utan den har varit begränsad till det påtagligt strukturella. De tre 

intervjupersonerna hade inte mycket att säga angående elevernas reaktioner på införandet vilket 

gör att vi får en antydan om att det var lätt och smärtfritt att göra omställningen. Ove beskriver 

att de reaktioner som han har stött på har varit positiva både från elever och föräldrar. Den 

allmänna inställningen och viljan att upprätthålla det som har överenskommits beskrivs på olika 

sätt av intervjupersonerna.  
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Ove verkar tillsammans med kollegorna i hans lärarteam vara reglerna trogna medan 

musikläraren Birger har uppfattningen att ramarna har luckrats upp efter hand. Det som han 

beskriver verkar enligt min tolkning inte vara baserat på fakta utan mer på en känsla som han 

har. Han uttrycker också att han inte riktigt vet vilka ramarna är och att han inte heller följer 

dem exakt utan att han har skapat sina egna ramar. Gunilla uttrycker en ovilja att följa ramarna 

blint. Hon anser att det är mycket viktigt att alla lärare genom diskussion formulerar vad 

ramarna innebär för just dem. Hon propagerar för att själv kunna välja men samtidigt så ställer 

hon sig bakom den av skolan valda lektionsstrukturen.  

 

De tycker alla att de enhetliga lektionsramarna är positiva för arbetsron och elevernas förmåga 

att koncentrera sig. Det uttrycks också att de elever som har diagnoser nu har större möjlighet 

att följa med i arbetet. De behöver även ge färre individuella instruktioner eftersom de 

instruktioner som ges till hela klassen är så tydliga att alla för det mesta kan förstå och följa 

dem. De är alla tre nöjda med lektionsramarna även om de har olika syn på dem. Birger som är 

musiklärare är allmänt ambivalent och verkar inte veta riktigt hur han ska ställa sig till dem. 

Han anser att det borde vara striktare och att alla borde göra mer likadant men samtidigt så 

väljer han att inte följa ramarna. Å ena sidan upplever han att det förenklar för honom men å 

andra sidan så tar instruktionerna och upprätthållandet av reglerna för mycket tid från 

lektionsinnehållet. Gunilla är vad jag kan uppleva också lite ambivalent till ramarna. Hon är 

svenska och dramalärare och förmedlar att hon är mycket bekväm i att uppträda. Ramarna är 

mycket bra med hon saknar frihet att improvisera. Den som är 100% positiv är samhälls och 

svenska läraren Ove. Han har jobbat på skolan i mer än 20 år och har tidigare jobbat med elever 

med speciell problematik. Han ser till de positiva effekterna för eleverna utan att blanda in sin 

egen personliga tillfredsställelse. Musikläraren Birger har svårigheter att följa lektionsramarna. 

Om detta beror på att han inte ser dem som så viktiga, hans personliga förmåga eller om det 

handlar om situationen som uppstår i just ett klassrum där det undervisas i musik ges inget 

riktigt svar på. Det framkommer inte heller i min undersökning om det är möjligt att få 

pedagogerna på en skola att underordna sig en gemensam lektionsstruktur. 

 

Lektionsstrukturen som skolan satt upp som mall säger inget om hur eleverna ska hälsas när de 

stiger in i lektionssalen. De tre informanterna delar inte hälsningssätt vid elevernas inträde i 

skolsalen. Ove är den ende som tar i hand när han möter eleverna. 

 

Det som de intervjuade pedagogerna är överens om är att lektionsramarna är en positiv åtgärd. 

Detta oavsett om strukturen har följts till punkt och pricka. Ove som verkar i ett arbetslag som 

varit mycket noga med att följa de överenskomna ramarna, är den som är mest positiv. En 

respondent lyfte även fram att barn med diagnoser och annat som påverkar deras förmåga att 

följa instruktioner och anvisningar finner det lättare att förstå vad lektionen går ut på och vad 

som ska göras. De lyfter också fram att lektionsramar möjliggör för en skola att inkludera elever 

oavsett förutsättningar och social tillhörighet.   
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6. Analys och diskussion 
I denna studie har syftet varit att studera lärares upplevelse av studiero på en skola där riktlinjen 

är att samtliga pedagoger ska använda sig av enhetliga lektionsramar och enhetlig genomgång 

av lektionens innehåll. Utifrån syftet har följande frågeställningar besvarats: 

 

1. Hur upplevs arbetsmiljön när pedagogerna utövar enhetliga lektionsramar? 

2. Hur upplever musikpedagogen sin yrkesroll och möjligheten att bedriva undervisning? 

3. På vilket sätt kan gemensamma lektionsramar påverka skolans resultat? 

 

I detta kapitel diskuteras resultatet utifrån forskningsfrågorna och det sociokulturella 

perspektivet samt sätts i relation till den litteratur jag läst. 

 

6.1 Analys och diskussion  
Resultatet av denna studie behöver ställas i perspektiv till att enbart tre pedagoger intervjuats 

vilket innebär att resultatet speglar deras subjektiva bild av hur de upplever de enhetliga 

lektionsramarna. De uttalar sig även om eleverna och vikariers upplevelser av de enhetliga 

lektionsramarna. Om jag hade intervjuat elever direkt kunde resultatet ha blivit annorlunda.  

Det finns även en möjlighet att studiens resultat påverkas av att det var ett bekvämlighetsurval 

där rektorn var inblandad och utsåg respondenterna. Deras svar kan därför vara påverkade av 

en vilja att svara rätt och uttala sig i linje med skolans inställning och policy.  

 

6.1.1 Analys utifrån forskningsfrågorna 

Den första forskningsfrågan var hur lärarna upplevde arbetsmiljön när de utövar enhetliga 

lektionsramar. Studien visar att pedagogerna överlag var positiva till de gemensamma 

lektionsramarna. De två pedagogerna som var med vid införandet tyckte redan då att det var 

positivt eftersom det enligt dem snabbt resulterade i lugnare lektioner. Det verkar på 

pedagogernas beskrivning att det inte var en stor omställning för eleverna eftersom inget 

specifikt negativt lyfts fram. Dock beskrivs positiva reaktioner både från elever och föräldrar. 

Om pedagogerna upplevt lektionsramarna som negativa hade detta förmodligen påverkat deras 

önskan att vidmakthålla dessa.  

 

Den andra forskningsfrågan var hur pedagogernas yrkesroll och möjlighet att bedriva 

undervisning påverkas av. Samtliga pedagoger upplever att gemensamma lektionsramar har 

påverkat deras möjlighet att utöva undervisning. De beskriver alla att de upplever en ökad 

studiero och att eleverna koncentrerar sig bättre. Detta har lett till att de anser att både de och 

vikarier har lättare att utöva sitt yrke. En intressant följd av lektionsramarna som pedagogerna 

nämner att de upplever att barn med diagnoser och därigenom oförmåga att följa instruktioner 

och anvisningar har lättare att förstå vad lektionen går ut på och vad som ska göras. Om detta 

resultat skulle visa sig gälla även för en större grupp barn skulle lektionsramar kunna innebära 

en stor möjlighet för elever med svårigheter. Det skulle i så fall innebära att pedagogerna kan 
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fördela sin tid på fler elever istället för att lägga stor vikt på de med problem. Detta skulle 

innebära att lektionsramarna ökar möjligheten för en skola att inkludera elever oavsett 

förutsättningar och social bakgrund. För den enskilda eleven innebär detta en möjlighet att 

uppleva sig själv som mer kompetent och kanske klara sig igenom skolåren med en bättre 

självkänsla och ett godkänt betyg. 

 

Det finns dock motsägelser i pedagogernas svar. Samtidigt som pedagogerna ger utryck för 

dessa positiva upplevelser ger två av pedagogerna även utryck för tveksamhet. Den pedagog 

som inte var med vid införandet utrycker dels att ramarna är positiva och att han t.o.m önskar 

ännu striktare ramar. Samtidigt säger Birger att han är osäker på vilka ramarna är och uppger 

att han skapat sina egna ramar. Jag tolkar det även som att Gunilla är mer tveksam än vad hon 

ger utryck för. Hon nämner även att det fanns tveksamheter inom hennes arbetslag. Det är 

möjligt att Gunilla inte upplever ett behov av ramarna då hon genom sin arbetslivserfarenhet 

möjligen klarar sig utan dessa. Gunillas tveksamhet inför behovet av ramarna kan möjligen 

tolkas i ljuset av Ericsson och Lindgrens (2010) avhandling som belyser att en lärare med ett 

högt relationskapital är mindre i behov av gemensam struktur och ramar. En intressant 

iakttagelse är att både Birger och Gunilla undervisar i estetiska ämnen som anses mer kreativa 

och fria. En annan aspekt som är värd att belysa är att de upplevda positiva resultaten kan bero 

på att lärarna fått en annan förväntan på sig från skolledningen och att de är mer uppmärksamma 

i sitt sätt att vara och agerande mot eleverna. Det kan också vara så att lärarna får en större tro 

på sig själva genom ett gemensamt arbetssätt vilket möjligen leder till en självupplevd auktoritet 

vilket leder till ökad studiero i klassrummet. Detta skulle kunna innebära att det inte är de 

enhetliga ramarna som i sig leder till det positiva resultatet utan lärarens förväntningar på att de 

ska bidra till studiero samt att de agerar på ett nytt sätt. 

 

Skolans enhetliga ramar går att likställa med det som Thornberg (2006) kallar övergångsregler, 

d.v.s. regler som ska bidra till att övergångar flyter smidigare till exempel mellan lektionerna. 

Thornberg menar att om sådana regler är tydliga och eleverna vet vad som gäller ökar det 

elevernas studiero vilket stödjer att pedagogernas upplevelse kan vara sann. Stensmo (1999) 

och Hertz (2014) belyser också vikten av att det finns uttalade regler och normer i skolmiljön 

vilket innebär att det blir bättre studiero. Herz (2014) betonar vikten av att ritualer för lektionens 

början och slut är extra viktiga där till exempel en tydlig beskrivning vad som förväntas av 

eleverna under den inledande delen av lektionen skapar en bättre start. På den aktuella 

Stockholmsskolan ska det enligt ramen framgå på whiteboarden vad, hur och varför de ska gå 

igenom det som lektionen innehåller. Det framgår även start och sluttid. Att det finns fördelar 

med att det är tydligt för eleverna med strukturerade lektioner stöds även av Hattie (2009) som 

menar att det skapar bättre ordning. Stensmo (1999) betonar vikten av att ritualisera ett förväntat 

beteende dvs läraren måste träna eleverna i beteendet och detta är minst lika viktigt som att 

träna eleverna i själva ämnet. Det är också viktigt enligt Thornberg (2006) att eleverna förstår 

varför reglerna finns och värderar dem. I min studie uppgav respondenterna att eleverna 

upplevde de enhetliga ramarna som positiva men det framkom inte på vilket sätt man informerat 
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elever om varför de enhetliga ramarna infördes eller hur de introducerades för eleverna. Kan 

enhetliga ramar bidra positivt till musikundervisning? Hanken och Johansen (2016) lyfter fram 

att en musiklärare behöver förhålla sig till ramfaktorer som står utanför deras påverkan t.ex. 

antal elever, och skick på undervisningsrum. Dessa typer av ramfaktorer menar Sandberg 

(1996) har avgörande betydelse för musikundervisningen och lärarens möjlighet att bedriva 

denna. Det betyder att många lärare behöver arbeta under förhållanden som inte är ideala. Jag 

anser att en gemensam lektionsram kan bli en ramfaktor som går att påverka när andra faktorer 

kanske inte är optimala.  Lärarens tidigare självklara auktoritära roll har även försvunnit 

(Thornberg, 2006) och ordningsskapande bygger nu mer på ett samspel och andra förmågor än 

ämnesspecifika (Stensmo, 2008) för att leda eleverna. En lärare agerar numera som ledare i 

klassrummet och behöver besitta kunskaper på ett annat sätt än tidigare (Hattie, 2009). 

 

Ericsson och Lindgrens studie (2010) undersöker vilka överenskommelser som finns i 

klassrummet samt hur makt och identitet uppstår beroende på kontext och lärare. I deras studie 

framträder olika förhållningssätt mellan lärare och elever och det finns ingen gemensam ram 

eller ritual i samband med lektionens början och avslut. De belyser dock att ju mer 

relationskapital som läraren har desto mindre är hen beroende av tydliga ramar och struktur.  

Trondman (1999) belyser även han relationskapital som något som läraren behöver tjäna ihop 

i sitt samspel med eleverna. Jag tänker mig att nya lärare har ett mindre relationskapital och att 

gemensamma lektionsramar skulle kunna underlätta för dessa lärare som kan vara mer osäkra. 

Birger säger uttryckligen att ramarna fungerade som “stödhjul” för honom i början av hans tid 

på Stockholms skolan. Det är rimligt att tro att en lärare förmodligen utvecklas successivt 

genom att den nöts mot eleverna och deras behov. Nyutbildade musikpedagoger skulle därmed 

kunna få stöd och hjälp av en väl utmejslad lektionsram.  

 

Det framgår inte i min studie på vilket sätt ledningen på skolan följer upp att rutinerna 

upprätthålls. Studien visar på att de tre pedagogerna förhöll sig olika till dem. Gunilla nämner 

att hon börjat modifiera dem lite och inte alltid vill vara så strikt. Birger nämner att han börjat 

skapa sina egna ramar. Han var den ende av de tre pedagogerna som inte var med vid införandet 

av dessa vilket kanske betyder att han inte har samma förståelse för dem. Stensmo (1999) och 

Hertz (2014) benämner regler, procedurer och normer som något som måste ägas av lärarna 

och skolan. Hertz menar att det går relativt fort att bygga in procedurer och regler om läraren 

är tydlig och konsekvent. Jarl, Blossing och Andersson (2017) lyfter fram fördelen i att en skola 

och dess lärare har gemensamma rättesnören att gå efter vilket stärker lärarens ledarskap i 

klassrummet. Detta resulterar enligt dem i en uppsättning gemensamma normer och strukturer 

som enligt dem “utgör motorn i det dagliga arbetet”. Av studien framgår inte om det var 

ledningen på skolan som tog fram dessa lektionsramar eller om lärarna involverades i 

processen. Om lärarna deltog borde det bidra till förståelsen och ett ökat ägarskap av 

lektionsramarna. Detta går även att koppla till Foucaults (2001) tankar kring hur makt uppstår 

ur normer och förväntningar på hur vi förväntas agera i olika situationer. Han menar att ju fler 

som följer ett visst mönster desto effektivare blir maskineriet vilket innebär att ju fler lärare på 

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%25253AMaria%252520Jarl
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en skola som gör på samma sätt desto troligare är det att eleverna accepterar strukturen. Detta 

går även ihop med den sociokulturella synen på att vi socialiseras in i en kontext utan att 

ifrågasätta och approprierar de begrepp och den kunskap som ingår i kontexten (Strandberg, 

2006). Grahn & Öfverström (2009) lyfter också fram att musikpedagogisk verksamhet har sina 

speciella utmaningar som kräver kunskap om hur eleven och gruppen ska utvecklas. Det 

framgår inte i min studie huruvida pedagogerna upplever att de besitter sådan typ av kompetens.   

Ove som var mest tydlig i sina svar kring vad han upplever med ramarna ingick i ett arbetslag 

på skolan som han arbetade aktivt med de enhetliga ramarna. Hertz (2014) betonar att det finns 

en fördel om en hel skola eller arbetslag är överens om vad som ska gälla. Detta stöds även av 

Jarl, Blossing och Andersson (2017) vars studie visar att framgångsrika skolor har 

gemensamma nämnare i form av samarbete och även att det är viktigt med kontinuitet för 

eleverna. 

 

Min sista forskningsfråga var om gemensamma lektionsramar kan påverka skolans resultat. 

Detta kan inte denna studie ge svar på. Studien ger en subjektiv bild av att dessa tre pedagoger 

upplever bättre studiero vilket kan antas ge bättre förutsättningar för att eleverna får bättre 

resultat. För att kunna påvisa att enhetliga lektionsramar leder till bättre resultat skulle studien 

behövt omfatta t.ex. snittbetyg innan de enhetliga ramarna infördes och efter t.ex. 1, 2, 3 år.  

 

6.1.2 Analys utifrån det sociokulturella perspektivet 

Min vetenskapliga teoretiska ram är det sociokulturella perspektivet vilket utgår ifrån att 

människor lär sig i samspel med andra människor i sociala sammanhang. Utifrån gällande 

normer och beteenden lär sig barn redan som små hur de förväntas bete sig och agera i en 

specifik kontext (Hundeide, 2011). Det sociokulturella perspektivet innebär att skolvärlden 

speglar sin samtid och det går inte att lyfta den ur sitt sammanhang. Skolvärlden följer 

samhällets övriga utveckling som gått ifrån tydliga hierarkier inom vilka rollen som lärare 

innebar en självklar auktoritet (Trondman, 1999). Hierarkier där folk var vana att acceptera en 

persons maktposition. Tidigare hade lärarens helt andra befogenheter att styra eleverna med 

aga och straff (Landahl, 2006) vilket då var socialt accepterat. Eleverna är också en del av det 

stora sociokulturella sammanhanget. Dagens elever tränas i att ifrågasätta och vara källkritiska 

och förväntas bli behandlade på ett mer demokratiskt sätt. Skulle en lärare utöva en överdrivet 

auktoritär ledarstil på samma sätt som en lärare för 100 år sedan skulle eleverna med all säkerhet 

reagera och få medhåll från föräldrar och andra i sin omgivning. En rigid maktutövning anses 

idag som kränkande till sin natur då den inte är lyhörd för individens vilja och särart. Det skulle 

inte accepteras i dagens samhälle varken av elever eller omgivningen. Den sociokulturella 

kontext som dagens elever kommer ur gör att ett sådant maktutövande inte är acceptabelt. Idag 

behöver en lärare bygga upp ett relationskapital och skapa en struktur i form av självvald 

disciplin (Trondman, 1999; Thornberg, 2006). 

 

Ericsson och Lindgrens (2010) studie om hur lärare och elever upprätthåller identiteter och 

maktförhållanden i klassrummet ligger i linje med hur Hundeide (2011) ser på interaktioner och 

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%25253AMaria%252520Jarl
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handlingar som blir norm för hur man får tala och handla i klassrummet. Om Ericsson och 

Lindgrens studie gjorts för 50 år sedan hade i interaktionen mellan lärarna och eleverna 

säkerligen sett helt annorlunda ut. Enligt Hundeide (2011) betyder det att barn och i detta fall 

elever lär sig i samspel med andra människor och socialiseras in i en kontexts förväntade 

beteende. Förr i tiden var det norm att eleverna förväntades ställa upp sig på led innan de gick 

in i skolan (Kernell, 2002). Dom elever som går på den aktuella Stockholmsskolan socialiseras 

in i sammanhanget och lär av varandra och lärarna hur de ska agera i samband med start och 

slut av lektionerna. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv accepterar eleven företeelser, i detta 

fallet lektionsramar, utan att ifrågasätta dem om de redan finns i deras miljö (Hundeide, 2003). 

För den berörda skolan ska lektionsramarna bidra till att lektionsstarter och avslut går smidigt 

och att eleverna genom detta kan fokusera på lektionernas innehåll. Thornberg (2006) kallar 

detta för övergångsregler och med tydliga sådana ökar elevernas studiero. Den av rektorn 

initierade överenskommelse är att alla lärare ska hålla lektionsramarna.  Detta beteende ska 

upprepas av elever och lärare varje dag vid alla lektioner. Om lektionsstrukturer upprepas och 

är tydliga underlättas sådana processer enligt Stensmo (1999) och Hertz (2014). De beteenden 

och normer som enligt det sociokulturella perspektivet växer fram genom denna process är en 

av de framgångsfaktorer som Jarl, Blossing och Andersson (2017) menar är ”motorn i det 

dagliga arbetet” på en skola. Ju fler lärare på samma skola som gör på samma sätt desto troligare 

är det att eleverna accepterar strukturen. Eleverna socialiseras enligt det sociokulturella 

perspektivet in i en kontext utan att ifrågasätta och approprierar de begrepp och den kunskap 

som ingår i kontexten enligt Strandberg (2006). Detta berör ju i samma utsträckning även 

lärarnas agerande. Om en ny lärare börjar på en skola där enhetliga lektionsramar är en 

självklarhet ska det mycket till för att den nya läraren gör på ett annorlunda sätt. Detta ligger i 

linje med Foucaults (2001) beskrivning av att en maktstruktur blir starkare ju fler som följer ett 

visst mönster. Genom att ha dessa enhetliga lektionsramar styr de lärarens och elevernas 

beteende i en riktning som ska ge utrymme för elevernas lärande och studiero. 

 

6.1.3 Negativa aspekter av gemensamma lektionsramar 

Finns det möjliga negativa konsekvenser av enhetliga lektionsramar? Den forskning jag läst ger 

ingen antydan att avsaknad av ramar skulle vara att föredra om syftet är att skapa trygghet och 

studiero för eleverna. Självklart beror det på vad en enhetlig lektionsram innehåller. Skulle 

lektionsramen innebära att eleverna ska krama läraren eller göra något som inte ligger i linje 

med ett accepterat socialt beteende skulle denna kunna uppfattas som kränkande. Men de 

enhetliga lektionsramar som denna skola tagit fram ligger i linje med ett socialt accepterat 

beteende dvs att vi förväntas hälsa på varandra, att det finns överenskommelser om hur vi 

förväntas agera osv. Det kan finnas lärare likt Gunilla som till viss del upplever sådana ramar 

som en inskränkning i deras pedagogiska frihet. Om det beror på den enskilda lärarens 

personlighet och erfarenheter eller om det kan ha att göra med att estetiska ämnen anses kräva 

mer frihet och att de lärare som arbetar med dessa är mindre benägna att acceptera yttre 

strukturer kan jag inte uttala mig om. Det är även av yttersta vikt att enhetliga ramar anpassas 

efter elever med specifika utmaningar. För till exempel ett barn med autism kan ögonkontakt 
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och kroppskontakt vara skrämmande och i deras fall skulle dessa ramfaktorer kunna inverka 

negativt på deras upplevda studiero och känsla av trygghet.     

6.2 Reflektion över val av metod  
Valet att använda kvalitativa intervjuer kändes för mig relevant då det var respondenternas 

upplevelse som skulle undersökas. En kvalitativ intervju ger möjlighet till följdfrågor och 

öppna frågeställningar. Vid val av en kvantitativ inriktning skulle exempelvis enkäter ha delats 

ut till alla lärare på skolan. Ett problem som då hade kunnat uppstå är att inte nog många lärare 

hade lämnat in enkäten vilket hade inneburit att studien därigenom inte hade blivit tillförlitlig. 

En sådan studie skulle också kunna påverkas av att svaren ges med en undermening att 

tillfredsställa skolans rektor även om svaren samlats in anonymt. Genom intervjuer uppdagas 

inkonsekvens i intervjupersonernas svar vilket lättare kan bidra till att skapa en djupare 

förståelse av det studerade området. En annan möjlig metod hade kunnat vara att delta vid 

lektionerna för att observera, s.k. deltagande observation. Men det hade kunnat innebära att 

eleverna påverkades av mitt deltagande och att jag därmed inte kunnat få de svar jag önskade. 

Studiens frågeställning handlar om huruvida pedagogerna upplever en skillnad efter att de 

gemensamma lektionsramarna införts vilket inte en deltagande observation skulle ge svar på.  

6.3 Framtida forskning 

Denna studie har gett mersmak och under processens gång kan jag se flera områden för vidare 

studier. Det vore intressant att utöka studien genom att intervjua flera musiklärare och lärare i 

andra ämnen för att få ett mer omfattande material. Det skulle även vara intressant att undersöka 

elevernas reaktioner på omställningen genom att intervjua dem. Det skulle även vara intressant 

att undersöka och följa en process som uppstår när gemensamma rutiner på en skola införs.  

Det finns mycket att läsa om läraren som ledare i klassrummet. Det skulle vara intressant att 

undersöka vad studenter på musikhögskolan upplever att de lär sig om detta ämne.  

 

Ett annat område som skulle vara intressant område skulle vara hur kroppskontakt inverkar på 

elevers studiero. Den av respondenterna som möter eleverna genom att skapa kroppskontakt är 

Ove och i hans fall handlar det om att ta eleverna i hand. Han är också den som upplever 

ramarna som mest positiva. Backlund Wasling (2019) forskar inom neurofysiologi vid 

Sahlgrenska akademin och har studerat de signaler som aktiveras vid beröring. Hon visar i sin 

forskning på att kortvarig beröring skapar en större vilja till social interaktion och en ökad 

samarbetsvilja. Ett handslag är kroppskontakt som är socialt accepterad i vårt samhälle. Det är 

en tydlig hälsningsgest och det blir konkret att läraren och eleven möts. Att bara säga hej kan 

bli svepande, men har man hälsat med handen så är det tydligt. Det blir även ett tillfälle för 

läraren att tydligt fokusera på den enskilda individen.  
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8. Bilagor 

8.1 Frågor vid intervjuerna 

De frågor som jag ställde var: 

 

1. Varför infördes enhetliga lektionsramar. 

2. Hur var reaktionerna från lärarkåren? 

3. Hur var reaktionerna från eleverna? 

4. Om inställningen har förändrats efter att ramarna infördes, på vilket sätt? 

5. Har din arbetssituation har förändrats? 

6. Vad är positivt med gemensamma lektionsramar? 

7. Vad är negativt med gemensamma lektionsramar? 

8. Är det nåt som du skulle vilja ändra på? 

9. Har elevernas syn på dig som lärare ändrats?  

10. Hur upplever du att det fungerar för vikarier? Har det blivit lättare eller svårare för dem att 

hålla ordning? 
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8.2. Stockholmsskolans lektionsstruktur. 

Detta är ramarna för samtliga lektioner på ******skolan. 

 

Alla elever kommer i tid till lektionen samt har med sig det material som behövs 

 

Lektionsstart 

• Läraren står i dörren och hälsar eleverna välkomna. 

• Eleverna på årskurs 7-9 lämnar ifrån sig sina mobiltelefoner till läraren. Övriga elever 

ska ha lämnat dem på morgonen. 

• Alla elever sätter sig på sina bestämda platser som också finns anslagna i 

klassrummet. 

• Läraren välkomnar eleverna till lektionen och tar närvaro. 

 

 

Lektionens innehåll 

Detta ska stå på WB/SMARTboarden och läraren ska gå igenom detta i början på lektionen: 

• Start- och sluttid för lektionen. 

• VAD ska eleverna lära sig under lektionen? 

• HUR ska de lära sig detta? 

• VARFÖR ska de lära sig detta? 

 

Lektionsavslut 

 

1. Sammanfattning av lektionen och någon form av utvärdering med eleverna. 

2. Eleverna börjar plocka undan i god tid innan lektionen slutar så att lektionen slutar i 

tid. De ser också till att alla bänkar är rena och fina. Eventuellt klotter avlägsnas. 

3. Eleverna ställer sig bakom sin stol då de är klara. Är det dagens sista lektion så ställs 

stolarna upp. 

4. Läraren avslutar lektionen. 

5. Läraren för in närvaro och sen ankomst i Skolplattformen. 


