
Skolinspektionens studie om studiero 
Nedan ser du exempel på vad Skolinspektionen har identifierat som faktorer som minskat respektive 
ökat studieron i de observationer som utförts inom ramen för studien. Faktorerna kan användas som 
diskussionsunderlag för att lyfta möjliga utvecklingsområden och framgångsfaktorer i den egna 
verksamheten.  
 
A,  
Vilka riskfaktorer känner du igen från din egen verksamhet? Vilka andra riskfaktorer kan du identifiera 
på skolan? Vilka 5 riskfaktorer är viktigt att gå ifrån? Vad skulle krävas för att göra dem till friskfaktorer 
istället på just din skola? Vad skulle eleverna och skolan vinna på att göra dem till  friskfaktorer 
istället? Hur skulle du kunna stötta kollegor med att gå från risk till frisk?  
 
B 
Vilka skyddsfaktorer är redan starka i din egen verksamhet? Vad krävs för att göra dem hållbara och 
stabila? Hur kan de göras ännu mer hållbara? Hur kan du vara drivande i detta arbete?  
 
C 
Fyll på med egna skyddsfaktorer som har visat sig vara effektiva som en kollegial bank! 
 
 

Faktorer som i studien minskade studieron (riskfaktorer) 

Sen ankomst. 

Läraren väljer att inte ta strid för att behålla relationen. 

Ambivalenta instruktioner: ta bort datorn, sen skriv på datorn. 

Inget gemensamt arbete. 

Lärare väljer att hjälpa elever som påkallar uppmärksamhet. 

Enformiga lektioner. 

Fokus på tillsägelser vid oönskade beteenden snarare än undersökning av mönster eller 
vad som funkar för olika elever. 

Konsekvenstrappor 

Eleverna inte med och bestämmer, normer och värden inte del av undervisningen  

Diskussioner om normer och förhållningssätt förs inte systematiskt. 

Ingen samsyn i kollegiet om värdegrund och uppdraget. 

Värdegrundsarbetet starkt förknippat med att korrigera elevers brister, tex språkbruk, och 
detta fortgår vid sidan om det ordinarie klassrumsarbetet.  



Sammanfattning: 
Arbetssätt och arbetsformer varieras i liten utsträckning, eleverna lämnas att arbeta 
självständigt i stor utsträckning. Många lektioner har liknande upplägg och läraren intar 
rollen som ”den som går runt och hjälper” eleverna. Oftast tilltar oron i klassrummet 
efterhand som lektionen fortskrider. Med det valda arbetssättet tycks lärarna tappa 
nödvändig överblick för att kunna överväga att välja andra arbetsformer, strategier och 
angreppssätt när motivationen hos eleverna tryter. Konsekvenserna blir flera. Färre och 
färre elever ses ägna sig åt de angivna arbetsuppgifterna och läraren måste både 
övervaka studieron och hjälpa elever som behöver vägledning. Läraren behöver då rikta 
sitt fokus på flera håll och kvaliteten i det stöd som eleverna ges riskerar att bli sämre. 

 
 

Skyddsfaktorer som studien uppmärksammade 

Bordsplacering 

Agenda med tidsramar. Start som främjar tidspassning. 

Klassrumssamtal 

Relationer med elever används för att främja tillit, allas namn används 

Koppling till andra ämnen. 

Tankemässigt utmanande arbete, varierade lektioner. 

Strukturerad explicit undervisning. 

Samla mindre grupper för resonemang om uppgift och kunskaper och arbetssätt. 

Flexibilitet 

Eleverna delaktiga i att ta fram ordningsregler, få regler förankrade hos alla. Småprat 
organiseras. 

Påtala att undervisningen och kunskapsutveckling är i fokus. 

Öppet redogöra för problem som uppstår vid sen ankomst el dyl samt öppet tala om hur 
regler måste användas olika för olika elever. 

 
 


