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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur ett urval lärare i årskurs tre arbetar med övergångar 

mellan olika aktiviteter under en lektion i ämnena matematik och svenska. För att undersöka 

detta har vi genomfört en empirisk studie med hjälp av två kvalitativa metoder, observation och 

intervju. I varje ämne har fem lärare ingått i studien. Det insamlade materialet har sammanställts 

och analyserats utifrån våra teoretiska begrepp som flertalet kommer av Jacob S. Kounin (1977).   

Vårt resultat visade att det inte fanns så tydliga skillnader i arbetet kring övergångar mellan de 

två ämnena matematik och svenska vilket gjorde att vi istället la vikt på att se hur alla lärare i vår 

studie arbetar med övergångar i stort. De resultat vi då fick fram var att lärarna ansåg att det 

viktigaste för att skapa en smidig övergång var att planera, ha en struktur och fånga elevernas 

uppmärksamhet för att ha eleverna med sig. De flesta lärarna använde någon form av tecken för 

att fånga elevernas uppmärksamhet vid övergångarna, de hade god kontroll på eleverna och 

många hade någon form av struktur. Planering av övergångarna anses vara av stor vikt samtidigt 

som även flexibiliteten lyfts fram som väsentlig. Kommunikationen som sker till eleverna vid 

övergångarna är både verbal och icke verbal.  

 

Nyckelord: grundskola, intervju, kommunikation, ledarskap, observation, övergångar 
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Inledning 

Varje skoldag består av olika lektioner och aktiviteter. En amerikansk pedagog och psykolog vid 

namn Jacob S. Kounin (1977, s.92) kom i sina studier fram till att en genomsnittlig skoldag 

innehåller 33.2 övergångar. Erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning gör gällande att 

övergångar mellan aktiviteter under en lektion kan bli stökiga och att man som lärare kan känna 

att man tappar flytet. En övergång kan till exempel vara när klassen går från genomgång till eget 

arbete eller från att ha spelat spel till uppsamling. Eleverna kan tappa koncentrationen vilket kan 

leda till att de börjar prata eller syssla med annat. Om det nu i genomsnitt sker cirka 33 

övergångar under en dag och vi som lärare vid varje övergång skulle låta eleverna tappa fokus så 

att det tidsmässigt tar exempelvis en minut extra bara för att lyckas samla ihop gruppen igen så 

skulle detta leda till 33 minuter förlorad arbetstid. Det motsvarar nästan ett helt lektionspass som 

totalt förloras varje dag.  Då vi upplevt övergångarna som svåra tyckte vi att detta skulle vara 

intressant och lärorikt att undersöka lite mer. Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi 

sett lärare använda flera olika metoder för att göra övergångar mellan aktiviteter. Vi har till 

exempel sett vissa lärare växla aktivitet utan att använda rösten medan andra endast använt den. 

Utifrån detta valde vi att fördjupa oss i hur den erfarna läraren arbetar och planerar 

lektionsövergångar. Genom detta hoppas vi att vi själva och andra blivande lärare ska kunna få 

med oss tankar och idéer om hur man kan arbeta för att skapa smidiga övergångar.  Hur fungerar 

egentligen arbetet kring övergångar? Vi har valt att titta på övergångar i ämnena svenska och 

matematik i årskurs tre, då dessa ämnen är våra huvudämnen i lärarutbildningen och för att vi 

under våra verksamhetsförlagda utbildningar tyckt oss se skillnader i kommunikationen vid 

övergångar i dessa ämnen.     

Vi vill ge ett stort tack till alla de lärare som ställt upp och släppt in oss i sina klassrum vilket 

gjort denna studie möjlig. Även ett tack till vår handledare Matts Dahlkwist och övriga som på 

olika sätt hjälpt oss i skrivande med av denna uppsats. Vi vill också tacka våra nära och kära som 

stått ut med oss under denna skrivprocess och det stöd vi fått från er.  
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Bakgrund  

Under en skoldag sker verbal och icke-verbal kommunikation mellan lärare och elever. Med 

verbal kommunikation menas sådan kommunikation som sker exempelvis via röst eller skrift 

medan den icke-verbala kommunikationen sker med exempelvis kroppsspråk genom gester och 

miner (Stensaasen & Sletta, 1997, s.248 & Maltén, 1998, s.14). Kommunikation mellan lärare och 

elever kan ses som en gemensam process där läraren är ledaren (Maltén, 2000, s.62). Den främsta 

uppgiften som en lärare har enligt Stensmo (2008, s.7) är att organisera och leda eleverna så att de 

ägnar den största delen av lektionstiden åt ålagda uppgifter för att nå fram till skolans uppsatta 

mål. Kounin har i sin bok Discipline and Group Management in Classrooms (1977, s.74) funnit olika 

lärarbeteenden som visade sig vara väsentliga för elevernas förmåga att vara fokuserade på 

arbetsuppgifterna. Ett av dessa lärarbeteenden är att kunna skapa det som Kounin (1977, s. 74) 

benämner smooth transitions vilket Stensmo (2000, s.89–96) översätter till smidiga eller mjuka 

övergångar. I enlighet med Kounin (1977, s.92) definierar vi att en övergång är när ett 

aktivitetsbyte sker för eleverna. Att hantera övergångar är en aspekt av det stora området 

ledarskap och det som denna uppsats kommer att fokusera på.  I Stensaasen & Sletta (1997, 

s.229) kan vi läsa att kommunikation kan användas av läraren i dess ledarskap och det kan då bli 

ett av lärarens användbara redskap. De lyfter fram att om något inte går som lärarna vill så bör 

han/ hon fundera över hur kommunikationen varit och om den kan förbättras (Stensaasen & 

Sletta, 1997, s.232). Kommunikation kan med andra ord ses som ett redskap för att organisera 

verksamheten. 

Maltén (1998, s.117–118) och Stensmo (2008, s.12–13) skriver att det på 1930- talet forskades 

kring olika ledarstilar och dessa benämndes då; den auktoritära, den låt-gå-mässiga och den 

demokratiska. Det auktoritära ledarskapet beskrivs som att ledaren enhälligt i alla lägen 

bestämmer över den grupp som ska ledas medan ledaren i det låt-gå-mässiga ledarskapet är passiv 

och överlåter det mesta åt gruppen själv.  Den sista ledarstilen som benämns som demokratiskt 

ledarskap innebär att ledaren kommunicerar och samarbetar med gruppen för att komma framåt. 

Idag kallas de tre ledarstilarna ofta för ledarorienterad, passiv och kollektiv ledarstil (Maltén, 

1998, s.119). I en studie bland yrkesverksamma lärare framgick det att många av dem ansåg sig ha 

fått för dåliga kunskaper med sig i pedagogiskt ledarskap från lärarutbildningen (SOU, 2008:109, 

s.135, 137). De ansåg att detta område var ett av de som behövde förstärkas i en ny 

lärarutbildning. Undersökningen var en enkätstudie bland examinerade och verksamma lärare 

från 2001 års lärarutbildning (SOU, 2008:109, s.131). Studien gjordes för att se hur de såg tillbaka 

på det de fått med sig från sin utbildning för att ta fram förslag till en ny lärarutbildning.  

Det är intressant att ur forskningssynpunkt fördjupa sig i delar av ledarskapsområdet som i 

detta fall hur lärare arbetar och kommunicerar med elever vid olika övergångar och om lärarna 

har någon tanke med sin kommunikation med eleverna i dessa situationer. Genom att ge en 
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inblick i hur lärare kommunicerar och arbetar med övergångar kan vi förhoppningsvis få lärare 

och lärarstudenter att reflektera över sitt eget agerande. Detta reflekterande kan förhoppningsvis 

leda till minskade brister i kommunikationen och därmed öka chansen för att eleverna större 

delen av lektionen ägnar sig åt de planerade uppgifterna.  
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Litteraturöversikt 

Här följer en presentation av teorier och tidigare forskning som denna uppsats bygger på. I denna 

presentation kommer också väsentliga begrepp att definieras. De begrepp som kommer från 

Jacob S. Kounin är översatta av Christer Stensmo i hans bok Ledarstilar i klassrummet (2000). 

Kounins engelska ord kommer i löpande text att kursiveras och den svenska översättningen stå 

inom parantes.   

Teorier och begreppsdefinition 

Övergångar 

I Kounins (1977, s.92–102) studie kring tillsägelsers effekt på elevers beteende i klassrummet 

kunde han visa på att fem typer av lärarbeteenden hängde samman med elevernas förmåga att 

vara fokuserade på arbetsuppgifterna i klassrummet. Dessa beteenden är; 1. Withitness (medvaro) 

innebär att läraren hela tiden är medveten om och kan förutspå vad som är på gång i klassrummet 

(Kounin, 1977, s.80, 82). Läraren kan exempelvis genom sin withitness (medvaro) arbeta 

förebyggande mot icke-önskvärda beteenden med hjälp av tillsägelser till rätt elever vid rätt 

tidpunkt, genom att lägga fram förslag till ett lämpligare beteende, ge beröm till de elever som gör 

det som önskas och förklara vad elever som har ett avvikande beteende gör för fel. Om en lärare 

saknar withitness (medvaro) och exempelvis ger tillsägelser vid fel tidpunkter eller till fel elever kan 

detta innebära att han/hon förlorar status mot elevgruppen. 2. Overlapping (överlappning) innebär 

att läraren ska klara av att hantera flera företeelser samtidigt men en viktig del i det hela är att 

klara av det utan att någon av företeelserna påverkas av den andra (Kounin, 1977, s.85 & 

Stensmo, 2000, s.94). 3. Momentum (tempo) innebär att läraren ska hålla tempot uppe under 

lektionen (Kounin, 1977, s.92–93). 4. Group focus (grupp fokus) har enligt Kounin (1977, s.109–

114) att göra med lärarens förmåga att lyckas få alla elever att samtidigt vara fokuserade och 

deltagande i klassrumsarbetet. Här talar Kounin (1977, s.115–122) om tre olika sätt att skapa group 

focus. För det första talar han om format (format) vilket innebär att alla elever ska känna delaktighet 

i ett arbete genom att inte hamna i ett läge där de blir passiva. För det andra kan läraren använda 

sig av det han kallar för alertness (beredskap). Detta innebär att alla elever ska hållas vakna genom 

att vara beredda på att det när som helst kan vara deras tur att göra något som att exempelvis 

svara på en fråga. Läraren ska inte skapa situationer vilka är förutsägbara. Det sista som Kounin 

nämner som väsentligt för att läraren ska kunna skapa group focus (grupp fokus) är begreppet 

accountability (ansvar) där det handlar om att läraren ska skapa situationer där eleverna själva ska ta 

ansvar för sitt arbete. Detta sker på ett sätt som gör att eleven ändå känner att läraren har en 

övergripande kontroll genom att de på ett eller annat sätt kan få visa att det tagit sitt ansvar. Detta 
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kan exempelvis ske genom att oförberett visa läraren vad han/hon gjort eller redovisa för en 

kamrat eller liknande. 5. Smooth transitions (smidiga övergångar) är enligt Kounin (1977, s.92–102) 

det som tillsammans med momentum (tempo) får övergångarna att bli mest effektiva och eleverna 

fokuserande.  

Övergångar under en lektion innebär att ett byte av aktivitet ska ske för eleverna (Kounin, 

1977, s.92). Enligt Kounin handlar ett aktivitetsbyte om att antingen eleven själv ska förflytta sig 

eller att själva aktiviteten förändras, som exempelvis att man har haft genomgång och sen ska 

påbörja enskilt arbete. Denna definition av en övergång är som vi tidigare nämnt den vi kommer 

använda i denna uppsats. Detta kan likställas med det Doyle (1986, s.406) skriver om och 

benämner som stora övergångar jämfört med små övergångar som handlar om att läraren 

fördelar ordet mellan sig själv och eleverna. Ett aktivitetsbyte innebär att både lärare och elever 

måste ställa om sitt beteende i klassrummet (Stensmo, 2008, s. 92). Både när det gäller små och 

stora övergångar finns det ett antal saker läraren gör för att visa på en förändring (Doyle, 1986, 

s.406). Det kan handla om att visa på början av en förändring, förändring av fokus och visa på 

den nya fasen av lektionen. De sätt som läraren använder vid både små och stora övergångar är 

ofta svåra att se och det kan vara svårt att dra en gräns för när en aktivitet slutar och en ny börjar. 

Hur övergången går till beror på hur stor övergång som ska göras (Doyle, 1986, s.406). En 

förändring i eller mellan ämnen utan att eleverna ska byta plats eller rum är relativt enkelt och det 

behövs inte så stora medel från lärarens sida utan det kan räcka med en som Hargreaves, Hestor 

och Mellor benämner switch- signal (I Doyle, 1986, s.406). Om man däremot ska placera elever i 

exempelvis små grupper från att ha suttit på sina platser tar det mer tid av lektionen och krävs 

större resurser från läraren för att hålla ordning tills nästa aktivitet börjar. Begreppet switch- signal 

används av Hargreaves och hans kollegor, i Doyles (1986) text och vi kan inte där tyda ut någon 

definitionsbeskrivning av begreppet men tolkar det som att det är när läraren ger en kort signal 

till eleverna för att visa på ett byte av aktivitet, från lärarens sida behövs då små medel. Emmer et 

al (2006, s.34) skriver också om användandet av olika signaler. En signal kan användas för att 

fånga elevernas uppmärksamhet för att kunna ge dem instruktioner eller för att exempelvis ange 

att en aktivitet ska avslutas. Dessa signaler kan vara allt från att ringa i en klocka till att läraren 

placerar sig på ett speciellt ställe i klassrummet där han/hon exempelvis alltid ger instruktioner. 

Det framhålls dock att alla signaler ska vara förklarade för eleverna så de är medvetna om dem.  

Carter och Doyle (2006, s.390) skriver att en övergång är en unik del av en lektion då det inte 

finns något direkt innehåll och inte heller någon given struktur som kan vara till hjälp för att 

ordningen ska hållas. En lärare som undervisar en helklass eller en del av en klass måste kunna 

hålla aktivitetsflödet uppe under pågående aktivitet och bytet mellan dem (Kounin, 1977, s.92). 

Detta kan ske på olika sätt och läraren måste ha både momentum (tempo) och smoothness 

(smidighet) (Kounin, 1977, s.107–108). Momentum (tempo) betyder inte alltid att allt ska ske så 

snabbt som möjligt utan kan vara att läraren ska kunna läsa av eleverna innan beslut fattas om 

aktivitetsbyte (Kounin, 1977, s.92–97). Kounin (1977, s.93) visar ett exempel på detta genom att 
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berätta om två olika klasser där en halva i varje klass sitter i en läscirkel och den andra arbetar 

med eget arbete vid bänken. Efter halva lektionen ska grupperna byta plats. Den ena läraren säger 

åt gruppen som är färdig med läsningen att sätta sig på sina platser och säger samtidigt åt den 

andra gruppen att komma och sätta sig i läscirkeln. Den andra läraren säger åt de som är färdiga 

med läsningen att sätta sig och ser sedan vad de andra gör innan denne säger åt dem att komma 

till läscirkeln. Detta resulterar i att den sistnämnda läraren får en paus som tar tid men hon kan 

läsa av vad eleverna gör och därför säga åt dem att komma när hon ser att det passar dem. Att 

vänta på detta sätt kan ge övergången en smidighet och bättre tempo och på så sätt ta kortare tid 

innan alla är i ordning för att börja nästa aktivitet. Kounin (1977, s.93) har i sin studie funnit flera 

saker som vissa lärare gör eller kan göra för att höja tempot och skapa smidighet eller vad man 

ska undvika för att hålla tempo och smidighet uppe. En av de saker som kan inträffa både vid 

övergångar mellan aktiviteter och medan eleverna arbetar med en uppgift är att lärarens 

uppmärksamhet fångas av något som hon ser just då (Kounin, 1977, s.98). Detta kallas enligt 

Kounin för stimulus- boundedness (stimulus- upptagenhet) (1977, s.98), vilket Kounin exemplifierar 

med att läraren går runt i klassen medan något barn läser högt eller redovisar och ser att de glömt 

mata fisken, läraren bryter då eleven som läser högt, matar fisken, talar om för eleverna hur 

hungrig fisken är och låter sedan eleven läsa vidare.  Stimulus- boundedness (stimulus- upptagenhet) 

sänker tempot i övergångarna och i övrig lektionstid eftersom fokus tappas från den planerade 

uppgiften. Läraren kan även dra ner tempot genom overdwelling (ältning) (Kounin, 1977, s.102–

103). Exempel på detta är när läraren pratar mer än nödvändigt om något i klassrummet, Kounin 

tog fram fyra typer av ältande lärarbeteenden. Dessa är när läraren ältar om elevbeteenden, 

detaljer, material eller uppgifter. Ältning om elevbeteende är till exempel när läraren först säger åt 

eleven som misskötte sig och sedan vänder sig till hela klassen och upprepar att man inte får 

misskötta sig och så vidare. Kounin menar att detta leder till att eleverna tycker att läraren tjatar 

om samma saker om och om igen. Detaljer kan läraren älta genom att påpeka hur någon elev 

håller pennan eller sitter på stolen. Lärare kan ibland tjata mer på hur material ska användas vid 

en aktivitet än att förklara hur de ska genomföra aktiviteten. Lärare som tjatar kring uppgifterna 

fortsätter förklara fast eleverna förstått långt innan vad de ska göra.  

Kounin (1977, s.105) såg under sina studier i skolan att läraren även sänker tempot genom 

fragmentation (fragmentisering) vilket betyder att läraren delar upp instruktioner eller hela lektioner 

i många små steg fastän det hade kunnat vara en helhet. Han talar om group fragmentation 

(gruppfragmentering) när läraren säger alla personers namn istället för att säga hela gruppens 

namn vid till exempel en förflyttning eller ett avslut av en lektion. Det finns enligt Kounin (1977, 

s.106) även prop and actone fragmentation (material- och detaljfragmentering) som då delar upp 

materialanvändandet eller andra detaljer i små segment. Läraren kan till exempel säga åt eleverna 

att lägga undan den röda pennan och när de gjort det säga åt dem att ta fram den svarta pennan 

(Kounin, 1977, s.106). Detta kan skapa temposänkningar som inte alltid är nödvändiga. 
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Här följer ytterligare några saker som Kounin menar lärare ska undvika för att få smidiga 

övergångar (1977 s.74, 100-101). Thrust (kast) talar Kounin (1977, s.100) om som att läraren 

avslutar en aktivitet och börjar snabbt en ny med endast snabba och kortfattade instruktioner. 

Detta kan kännas förvirrande för vissa elever och det leder till tempoförlust då eleverna inte vet 

vad de ska göra eller känner att de inte vill börja något nytt utan avsluta det de tidigare höll på 

med. Dangles (dinglande) är när läraren påbörjar eller har en aktivitet i klassen och sedan för en 

kort stund för över fokus på något helt annat. Den påbörjade eller pågående aktiviteten blir 

hängande i luften tills läraren efter en kort stund återgår till aktiviteten, dock kan det resultera i att 

eleverna fastnar i det som läraren bryter in med (Kounin, 1977, s.100–101). Truncations 

(stympning) är enligt Kounin (1977, s.101) en annan form av dinglande men skillnaden är att i 

detta fall återgår läraren aldrig till den första aktiviteten (Kounin, 1977, s.101). Flip-flop (vippning) 

är när läraren avslutar en aktivitet, startar en ny och sedan går tillbaka till den tidigare avslutade 

aktiviteten igen (Kounin, 1977, s.101).  

Ledarskap 

Stensmo (2008, s.18) har skapat en modell av fem cirklar som alla bitvis går in i varandra. Dessa 

cirklar demonstrerar en lärares fem olika arbetsuppgifter i ledarskap och består av kontroll, 

motivation, planering, gruppering och individualisering. I denna uppsats kommer vi till största del 

beröra det som handlar om kontroll och planering och därför ge en kort beskrivning av dessa. 

Kontroll är enligt Nationalencyklopedin (2011-11-28) det samma som ”övervakning, tillsyn, 

granskning; styrning”. Stensmo (2008, s.69) beskriver kontroll som ett begrepp som kan ses både 

positivt och negativt. Det handlar enligt honom om att antingen bli kontrollerad eller att ha 

kontroll. När han ser till att ha kontroll skiljer han mellan yttre kontroll då det handlar om att 

kontrollera någon eller något och självkontroll då det gäller att ha kontroll över sig själv. Stensmo 

(2008, s.69) beskriver kontroll i klassrummet som en process genom vilken läraren kan garanteras 

att elevernas beteende i klassrummet är samstämmiga med verksamhetsmålen. Här gör Bjørndal 

(2011, s.130) en liknelse mellan att vara ledare i ett klassrum och att vara regissör för en 

teaterpjäs. Enligt honom kan man se på att regi ”betraktas som lärarens olika sätt att försöka 

påverka elevernas beteende så att det uppträder eller arbetar så som läraren önskar” (Bjørndal, 

2011, s.130).  

Planering är inte något som läraren endast gör före lektionen utan är något som sker både 

före, under och efter mötet med eleverna i klassrummet (Stensmo, 2008, s.31–32). Det finns ett 

flertal ramfaktorer som påverkar planeringsmöjligheterna i klassrummet (Stensmo, 2008, s.34–

35). Om vi som Bjørndal (2011, s.129–130) ser läraren som en regissör tar han upp att vi kan se 

likheter med att även regissören måste ta hänsyn och förhålla sig till vissa givna ramar. Några av 

de ramfaktorer som Stensmo (2008, s.34–35) tar upp är yttre och består bland annat av politiska 

beslut, juridiska dokument så som skollagen och ekonomiska ramar i och med hur mycket pengar 

som tillfaller skolan. De yttre ramarna är svåra för läraren att påverka i sin yrkesroll men de inre 
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ramarna som består av beslut som fattas i kommun, skola och det enskilda lärarlaget kan vara 

lättare för varje lärare att påverka. Budget, tid, rum, form, innehåll, lärare, elever och föräldrar är 

de faktorer som ingår i de inre ramarna (Stensmo, 2008, s.35–37). I denna uppsats kommer 

endast budget, rum och lärare att beröras närmare. Budget är en ramfaktor eftersom den 

bestämmer hur mycket pengar som finns att lägga på exempelvis möbler och läromedel. Nästa 

ramfaktor är rum vilket betyder att klassrummets form och/ eller om de har bänkar eller bord 

och hur de är placerade har betydelse för lärarens planering och till sist så är även lärarens 

utbildning, erfarenhet, kompetens och personlighet en ramfaktor som påverkar hur lärarna jobbar 

och hur de planerar inför varje läsår. Om en lärare analyserar sina ramfaktorer kan det leda till att 

läraren fattar mer medvetna didaktiska beslut i sitt lärararbete (Lindström & Pennlert, 2009, s.43).   

Kommunikation  

En lärares kompetens innefattar enligt Stensaasen & Sletta (1997, s.231) att klara av att hantera 

kommunikation. Som ledare för en klass gäller det enligt dem att vara medveten om och kunna 

anpassa kommunikationen efter det man vill ha sagt. De anser att det även kan vara nödvändigt 

att planera kommunikationen. ”Kommunikation är utbyte av kunskap” (Maltén, 1998, s.12). Vi 

kan inte se på kommunikation som något enkelt som förmedlas mellan olika parter utan vi måste 

enligt Maltén (1998, s.12–14) väga in att sändaren kodar budskapet och mottagaren avkodar det. 

Detta innebär att de som kommunicerar exempelvis har olika personligheter och även olika 

erfarenheter med sig som gör att budskapet kan ha olika innebörd för den som är sändare och 

den som är mottagare. Kommunikation är viktig i alla sociala sammanhang då de bland annat 

främjar lärande, motivation och elevers och lärares personliga utveckling (Stensaasen & Sletta, 

1997, s.229). Stensaasen & Sletta (1997, s.229) menar att kommunikation i klassrummet mellan 

lärare och elev och mellan elever har en avgörande betydelse för allt som händer i klassen. Vidare 

menar de att kommunikationen i klassrummet inte har någon början, mitt eller slut utan är 

ständigt pågående genom som vi tidigare nämnt verbal och icke-verbal kommunikation 

(Stensaasen & Sletta, 1997, s.232, 248). Vår definition av verbal och icke-verbal kommunikation 

kan likställas med Malténs (1998, s.32–37) tre former av signaler.  Det kan vara verbala signaler 

vilka framställs med ord både i form av tal och skrift eller icke-verbala signaler vilka kan uttryckas 

med hela kroppen som exempelvis gester, miner och tonfall. Maltén nämner även en tredje 

signal, symbolisk vilken kan beskrivas som en vedertagen symbol som till exempel att göra 

tummen upp. Den sistnämnda signalen kommer dock inte att beröras i denna studie. 

 

Tidigare forskning   

Vår undersökning har fokus på lärarens arbete vid övergångar mellan olika aktiviteter. Forskning 

specifikt kring övergångar har vi inte hittat i någon större utsträckning. Mycket av den forskning 

som vi funnit bygger i grunden på Jacob S. Kounins (1977) studie Discipline and Group 
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Management in Classrooms. En forskare som fått fram resultat som rör övergångar är Gump 

som sett att störande elevbeteenden oftast ökar vid övergångar mellan olika aktiviteter (I 

Stensmo, 2008, s.92). Han menar att detta beror på att de tidigare aktiviteterna inte fått ett 

ordentligt avslut innan något nytt påbörjas. Carter och Doyle (2006, s.390) lyfter fram tre saker 

som tidigare forskning visat att erfarna lärare brukar göra för att skapa smidiga övergångar; 1. 

Genom någon form av signal uppmärksammar läraren eleverna på att en övergång strax ska ske 

och sen talar läraren om för eleverna vad de ska göra. De förbereds också på vad som ska hända 

sen efter övergången. 2. Läraren ser till att vara fokuserad på eleverna vid övergången för att 

kunna ha kontroll på situationen istället för att vara sysselsatt med annat undertiden. 3. Läraren 

ser till att skapa rutiner kring övergångarna. Bland tidigare examensarbeten finns ett antal 

uppsatser inom närliggande områden. Exempelvis Nyckeln i låset… vad händer sedan? (Storm & 

Andersson, 2004), vilken är en jämförelsestudie om hur ett antal lärare i teoretiska och praktiska 

ämnen startar upp och avslutar sina lektioner; samt Hör ni…Sch! (Jonsson & Oskarsson, 2003), 

som handlar om hur läraren fångar elevernas uppmärksamhet och hur de gör det.  

Eftersom det inte finns så mycket forskning kring övergångar men desto mer om ledarskap, 

kommer vi övergripande presentera viss forskning kring ledarskap då det är en del i hanterandet 

av övergångarna.   

Ämneskompetens, didaktisk kompetens och ledarkompetens är enligt Stensmo (2008, s.7) tre 

olika kompetenser som en lärare behöver ha. Han beskriver ämneskompetens som kunskaper 

inom det ämne som läraren ska undervisa i. Didaktisk kompetens beskrivs som att klara av att 

planera, organisera och efteråt följa upp undervisningen utifrån frågorna vad? hur? och varför? I 

huvudsak handlar denna uppsats om aspekter av den sist nämnda, ledarskapskompetensen. I 

ledarskapskompetensen ingår att leda och organisera en hel klass arbete (Stensmo, 2008, s.7–8). 

Det innefattar bland annat att klara av att hålla ordning, individualisera och gruppera elever i 

deras arbete. Det kan även innefatta hur läraren ska åtgärda störande händelser som sker och som 

Stensmo (2008, s.69) menar, se till att eleverna arbetar fokuserat mot uppsatta mål. Detta 

stämmer även överens med Malténs definition av ledarskap som är ”den process genom vilken en 

person influerar andra att nå uppställda mål” (Maltén, 2000, s.19). 

Stensmo (2008, s.6) framhåller Kounins forskning kring lärarbeteenden som nyskapande när 

den kom och att den sedan dess blivit varaktig inom området classroom management eller som 

det på svenska brukar nämnas, ledarskap i klassrummet. Classroom management eller ledarskap i 

klassrummet kommer i vår mening handla om hur läraren klarar av att leda eleverna i 

klassrummets sociala situation och hur de kan organisera elevernas arbete på ett bra sätt 

(Stensmo, 2008, s.7). Han skriver vidare att classroom management kan vara ett förebyggande 

eller åtgärdande arbete mot sådant som kan påverka elevernas undervisning negativt.  

Det har under åren bedrivits mycket forskning kring ledarskap. Jensen (2011, s.96) nämner en 

studie gjord av Danmarks Pedagogiska Universitet under 2000-talet som visar på att en lärares 

förmåga att skapa sociala relationer och vara en tydlig ledare för eleverna i klassrummet är minst 
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lika viktig som att läraren har goda ämneskunskaper. Jensen (2011, s.98) skriver också att det 

viktigaste redskapet en lärare har är dess personlighet men hon tar upp att det finns en möjlighet 

för de flesta att utveckla sin skicklighet i att skapa sociala relationer. Maltén (2000, s.52–53) tar 

upp att det under åren 1940-1970 gjorts en hel del forskning kring vad som ansågs vara goda 

ledaregenskaper. I dessa studiers resultat framgick att det inte enbart beror på en persons 

egenskaper om denne blir en god ledare eller inte. Det som Maltén (2000, s.52 & 59) tar upp som 

det viktigaste för att utveckla ett bra ledarskap är att personens personlighet och situationen man 

är i samspelar och fungerar. Malténs forskningsöversikt visar på att ett gott ledarskap troligen är 

något som kan utvecklas. Forskningen visar således att ledarskap är något som de flesta kan lära 

sig men Ryberg och Bro (2011, s.154) skriver dock att ”[u]tmaningen för läraren blir att hantera 

balansen mellan att ställa upp som medspelare i den andras lärprocess och samtidigt tydliggöra 

lärarens rätt att leda eleven i en bestämd riktning”.   

Jedeskog (2007, s.111–112) gör en liknelse mellan att vara scenograf och att skapa 

klassrummets fysiska miljö. Hon tar upp flera forskares tankar om att en lärare med hjälp av 

möbleringen i klassrummet kan skapa kontroll. Här anses läraren kunna påverka eleven 

disciplinerande utan elevens medvetenhet. Carter och Doyle (2006, s.379) lyfter fram några saker 

läraren kan tänka på när det gäller klassrumsmiljön. Det handlar om att göra klassrummet 

lättframkomligt för eleverna, tillgången till material ska vara enkel, det ska vara möjligt för alla att 

kommunicera med varandra, alla ska ha en bra arbetsplats och läraren ska kunna ha god uppsikt 

över elevernas beteende. 

I klassrummet finns många regler och Doyle (1986, s.396) presenterar forskning, gjord av 

Hargreaves, Hestor och Mellor i två brittiska skolor som visar att alla regler inte gäller under hela 

lektionspasset. Regler var enligt dem olika viktiga under olika faser av en lektion och de delar in 

lektionen i fem faser som är, att komma in i klassrummet, slå sig ner och förbereda, lektionstid, 

städa upp och gå ut från klassrummet. Lärarna de studerade hade olika regler för de olika faserna 

av lektionen. Medan eleverna gick in i klassrummet och gick till sina platser var det tillåtet i viss 

mån att prata med varandra men från en switch-signal från läraren började nästa fas och eleverna 

förväntades då vända uppmärksamheten till läraren och inte till varandra (Doyle, 1986, s.396). 

Efter det kommer ofta en genomgång där eleverna inte får prata men under diskussioner eller när 

läraren ställer frågor förväntas det att eleverna ska räcka upp handen och svara på frågorna. De 

fann vidare att under det egna arbetet var tal i låg samtalston ofta tillåtet och när arbetet sedan 

upphörde packade eleverna ihop och lämnade klassrummet.  

Maltén skriver att ”[…] kunskap och färdighet i kommunikation [är] ett ovärderligt och 

nödvändigt inslag i ett framgångsrikt ledarskap” (Maltén, 1998, s.121). Han säger att minst 70 % 

av vår kommunikation sker på ett icke- verbalt sätt (Maltén, 1998, s.31–37). Cooper & Simonds 

(1999, s.84) menar att den icke-verbala kommunikationen som finns i klassrummet är viktig för 

läraren och menar att lärare som får träning i icke-verbal kommunikation får en bättre relation till 
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eleverna. Även Maltén (1998, s.35–36) menar att lärare skulle behöva öva sig i att komplettera 

den verbala kommunikationen med icke-verbala inslag för att nå ut till flera elever.   

Klassrumsstudier har visat att två tredjedelar av tiden i klassrummet används till att muntligt 

kommunicera och av den tiden pratar läraren själv två tredjedelar och använder hälften av tiden 

till att upprätthålla ordning i klassrummet medan den andra halvan är till för att muntligt prata 

om lektionsinnehåll (Flanders, 1970, Walker, 1999, Delamont, 1983, I Bjørndal, 2011, s.127). 

Utifrån tidigare forskning kan vi se att inom ledarskap finns många saker att tänka på och ta 

hänsyn till.  Genom att undersöka hur lärare arbetar med övergångar vill vi bidra med att ge en 

djupare förståelse för ledarskapets betydelse i dessa situationer. Vi hoppas kunna få lärare och 

lärarstudenter att reflektera kring sitt eget agerande i arbetet med övergångar för att kunna ta till 

vara på den undervisningstid som finns på bästa sätt.  
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Syfte och frågeställningar 

Kounin (1977, s.92–108) menar att en bra ledare kan skapa smooth transitions (smidiga 

övergångar). Med andra ord anses detta vara viktigt men hur går dessa övergångar till och är det 

något som lärare arbetar aktivt med i klassrummen? Är övergångar något som bara passerar och 

en lärare har tur om de går bra och smidigt eller har lärarna en planering för hur de ska göras?  

Syftet med vår studie är att ta reda på hur ett urval lärare arbetar med övergångar mellan olika 

aktiviteter under en lektion i ämnena matematik och svenska. 

För att ta reda på detta ställer vi oss dessa frågor: 

1. Hur kommunicerar läraren med eleverna vid övergångar mellan olika aktiviteter under en 

lektion i matematik/svenska?  

2. Vad anser lärarna är viktigast för att skapa smidiga övergångar?  

3. Anser lärarna att man bör planera övergångarna? Om ja, varför? Om nej, varför inte?  

4. Hur ser det ut med eventuella skillnader när det gäller arbetet med övergångar mellan de två 

ämnena matematik och svenska? 
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Metod 

I vår forskning kommer vi använda oss av två olika kvalitativa metoder för att få svar på 

frågeställningarna och nå fram till syftet. En kvalitativ metod innebär enligt Bjørndal (2005, s.23) 

att man försöker få en djupare förståelse för något genom att oftast studera ett litet antal 

personer. Metoderna vi tänkt använda oss av är observation och intervju eftersom dessa ofta 

kompletterar varandra (Esaiasson et al, 2007, s.284). Först kommer observationen ske och 

därefter intervjun, eftersom vi kanske under observationen kommer uppmärksamma saker som vi 

under intervjun vill återknyta till. Det kan exempelvis vara saker vi noterar när de gör en 

övergång som vi vill veta om de har en didaktisk tanke bakom.   

Vi kommer vid varje observationstillfälle vara två observatörer som båda självständigt 

registrerar observationerna. Vi har valt att göra så för att öka validiteten då det ibland kan vara 

svårt att kanske uppfatta exakt vad man sett (Esaiasson et al, 2007, s. 355). Det gör också att vi 

kan fånga upp saker som för den ene kan vara svårt att se eller höra från sin plats. Även vid 

intervjuerna kommer vi vara två, dock är det bara en som ställer frågor och den andra 

kompletterar med frågor där det behövs. Efter insamlandet av material från observation och 

intervju kommer Marie-Louise Westerlund ansvara för matematiklärarnas resultat och analys och 

Sofia Wiberg för svenskalärarnas resultat och analys.    

Urval 

När vi skulle välja skolor att kontakta för att delta i studien gjordes det till en början genom 

bekanta som kände personer som arbetade som lärare. Därefter skickades mail med information 

om studien till skolor som liknade de tre första i elevsammansättning. Dessa skolor hittades 

genom sökningar på internet. Vi har valt att studera lärare som undervisar i svenska eller 

matematik i årskurs tre. Einarsson (2003, s.60) menar att dessa ämnen är särskilt viktiga eftersom 

de återfinns i grundskolans alla årskurser, vi har även tänkt arbeta med yngre barn där dessa 

ämnen har en central betydelse. Dessutom har Einarsson (2003, s.95) sett i sina studier att det 

förekom ungefär lika mycket kommunikation mellan lärare och elever i matematikundervisningen 

som i svenskundervisningen. Vi valde att endast observera och intervjua lärare i samma årskurs 

eftersom resultatet då blir mer jämförbara. För att göra studien rättvisa valde vi att observera och 

intervjua samma antal lärare i de båda ämnena, fem stycken matematik- och svensklärare.  

Vi ville också ha lärare med några års arbetslivserfarenhet eftersom vi ville att de skulle ha 

hunnit skaffa sig erfarenheter av olika kommunikationssätt vid övergångar genom att ha provat 

på några olika sätt och klasser. Vår studie baseras på ett relativt litet antal analysenheter, 

undersökningspersoner, vilket gör att man talar om intern validitet. Det betyder att de slutsatser 

vi kan dra av vår studie gäller den studerade gruppens lärare och klasser (Esaiasson et al, 2007, 
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s.64). Dock anser vi att det ändå kan vara till stor hjälp för oss som blivande lärare att se och höra 

om olika metoder som fungerar mer eller mindre bra vid lektionsövergångar.  

Presentation av skolorna 

Här följer en kort presentation av skolorna och lärarna som deltagit i vår studie. Alla klasser har 

getts ett fiktivt namn och inga skol- eller lärarnamn kommer nämnas.  

I ämnet matematik har vi besökt klasserna Vråken, Näktergalen, Staren, Storken och Ärlan. I 

ämnet svenska har vi besökt klasserna Knölvalen, Sälen, Delfinen, Hajen och Snäckan. För att 

läsare lättare kunna skilja de två ämnena åt i texten har vi valt att döpa matematikklasserna till 

namn på fåglar och svenskklasserna till namn på vattendjur. Åtta klasser ligger en bit utanför en 

mellanstor svensk stad medan två av klasserna ligger i utkanten av samma stad. Inom varje ämne 

är den geografiska placeringen av klasserna fördelade lika. Inom varje ämne finns också en 

någorlunda jämn fördelning när det gäller skolornas sociala förutsättningar. Alla lärarna har en 

lärarexamen med inriktning mot de tidigare skolåren och har varit verksamma i mellan 4 -37 år.  

Alla har under sina arbetade år undervisat i mer än en klass. Hur länge de har undervisat i de 

klasser vi har observerat skiljer sig från att de börjat undervisa dem denna höst till att de har haft 

dem från årskurs ett. Övervägande del av lärarna inom de båda ämnena har dock undervisat 

eleverna sedan årskurs ett. När det gäller klassrummens utformning så har storleken på 

klassrummen varit växlande liksom möbleringen. När det gäller möbleringen av hur eleverna 

sitter så har det inom de båda ämnena skiljt sig. Några elever har suttit i grupper, andra i rader 

och i vissa klassrum har det varit blandat. Det har även varit jämt fördelat mellan bord och 

bänkar. Antalet elever i klasserna vi studerat har varit ganska lika fördelat mellan de olika ämnena. 

Vid de flesta lektionerna har vi observerat helklassundervisning men vid en av 

matematiklektionerna var det halvklassundervisning. Inom svenskämnet finns dock en klass med 

lågt elevantal även om det handlade om helklassundervisning.   

Observation 

En observation innebär enligt Esaiasson et al (2007, s.343–344) att vi på ett uppmärksamt sätt 

iakttar vad någon gör. Det positiva med en sådan metod är enligt dem att man själv som forskare 

kan uppleva det man studerar och inte helt behöver förlita sig på vad någon annan talar om för 

en. Genom att välja observation som en metod i vår forskning vill vi själva studera hur läraren 

kommunicerar med eleverna vid övergångar mellan olika aktiviteter. Esaiasson et al (2007, s. 344) 

beskiver när det kan vara bra att använda sig av observation som metod. De tar upp att ett tillfälle 

är när man vill undersöka saker som undersökningspersonerna kanske tar för givet eller inte 

tänker på att de ska nämna i till exempel en intervju. Vi tänker oss att det kan vara så i vårt fall då 

vissa lärare exempelvis kanske inte har någon didaktisk tanke med sin kommunikation vid 

övergångar och då kanske inte heller har någon uppfattning om vad de egentligen gör. De som 
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eventuellt har en didaktisk planering kring övergångarna kanske också använder sig av 

kommunikation utöver den planerade men inte är medveten om den. Därför ansåg vi det bra att 

komplettera observationer med att göra intervjuer. 

Genomförande av observation  

Vi har använts oss av det Bjørndal (2005, s.26) kallar observation av första ordningen. Det 

innebar att vi var helt fokuserade på att genomföra själva observationen och inte är deltog på 

något sätt. Detta för att som Bjørndal (2005, s. 26) säger få en bättre kvalité på det vi observerar. 

Ur denna synpunkt klargjorde vi också för eleverna att vi enbart skulle sitta och observera och 

inte finnas till hands för dem om de behövde hjälp.  

Vi var öppna med vår observatörsroll vilket innebar att alla visste att vi skulle observera och 

de hade fått viss information om observationens syfte (Bjørndal, 2005, s.42–43). Vi valde att 

begränsa oss något i informationen kring studiens syfte för att lärarna inte skulle anpassa sig efter 

att de visste vad som skulle observeras. Bjørndal (2005, s. 45) skriver att hur mycket man lägger 

fram till de som ska observeras är en bedömningsfråga men att man ska ha i sin tanke hur 

känsligt ämnet är och att det är bra om de får veta huvuddragen kring observationerna även om 

man inte går in på de mindre detaljerna. Mer ingående vilken information lärarna fick innan 

studien tas upp under rubriken forskningsetiska reflektioner.  

Vi var förberedda genom att ha valt vilket fokus vi skulle ha eller med andra ord vad vi skulle 

koncentrera oss att titta på (Bjørndal, 2005, s.47–48 ). Vi hade i förväg gjort en noggrann 

bestämning av vad vi ansåg rymdes i begreppet övergångar och utifrån det fokuserade vi på att 

observera just dessa. Efter att ha diskuterat kom vi fram till att övergångar börjar när en antydan 

ges om att en pågående aktivitet ska bytas och avslutas när läraren lett in eleverna på 

nästkommande aktivitet. Även det första som händer på morgonen eller efter rast observerades 

som övergångar. Vi registrerade våra observationer under tiden som de pågick för att minska 

felaktigheterna då det kan vara svårt att minnas allt efteråt (Bjørndal, 2005, s. 46). För att 

registrera våra observationer använde vi oss av papper och penna men för att våra 

observationsanteckningar skulle vara någorlunda strukturerade och enklare för oss att både föra 

ner och i efterhand läsa använde vi oss av ett förkonstruerat observationsschema (bilaga 4) 

utifrån en av Bjørndals (2005, s.51) modeller.  

 

Intervju 

Vi använde oss av intervju eftersom vi ville höra vad lärarna ansåg viktigast och om de hade 

någon planering kring övergångarna. Dessutom intervjuade vi för att komplettera 

observationerna (Esaiasson et al, 2007, s.284). Intervjun gjordes efter observationerna för att 

kunna knyta an till vad vi sett, dock var det viktigt att det inte blev ett förhör av det vi sett 
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(Gustavsson, 2011-10-28). Dessa intervjuer var respondentintervjuer eftersom de vi intervjuade 

skulle berätta om sin syn på övergångar och det inte finns något rätt eller fel (Esaiasson et al, 

2007, s.258 & 284). I en respondentundersökning kan man vid bortfall ersätta den personen med 

en person som har samma kriterier. Det är inte just den personen som är viktig utan vad denne 

har att säga om något (Esaiasson et al, 2007, s.295). Dock är det viktigt att det som respondenten 

säger är sant och riktigt eftersom slutsatserna grundas på det (Lantz, 1993 s.13).  

Intervjun har den begränsningen att det är väldigt tidskrävande i förberedandet, 

genomförandet och efterarbetet (Bjørndal, 2005, s.91). Vi skulle därför kunna valt enkät för att få 

in ett större antal svar på frågorna men valde ändå intervju eftersom det då är möjligt att ställa 

följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2009, s.129–130).  

Genomförande av intervju 

Tiden och platsen för intervjun fick intervjupersonen själv välja. Det viktiga är att platsen är lugn 

och att intervjun kan genomföras utan störning (Trost, 2010, s.65). Vi spelade in intervjuerna 

med två mobiltelefoner eftersom alla gav tillåtelse till det och de transkriberades sedan. Fördelen 

med att vi spelade in var att vi i efterhand kunde gå tillbaka och lyssna på tonfall och exakt vad 

som sades, det negativa var dock att det efteråt tog tid att transkribera (Trost, 2010, s.74–75). Två 

mobiltelefoner användes i de flesta intervjuerna för att minimera risken för tekniska problem, till 

exempel att det inte skulle gå att lyssna av. I en respondentintervju är man intresserad av vad alla 

deltagarna har att säga om samma frågor för att sedan kunna se mönster i deras svar (Esaiasson et 

al, 2007, s.258). Därför fick alla våra deltagande lärare svara på samma frågor, dock var frågorna 

relativt öppna vilket resulterade i att lärarna svarade väldigt olika. Detta medförde att vi följde 

den förgjorda intervjuguiden i större eller mindre utsträckning beroende på svaren (Esaiasson et 

al, 2007, s.257). Intervjuguiden (bilaga 3) består av ett antal frågor som är uppdelade i 

bakgrundsfrågor och sedan de två temana, övergångar och didaktik. Lantz (2007, s.33) beskriver 

fyra olika sorters intervjuer; den öppna, den riktat öppna, den halvstrukturerade och den 

strukturerade. Till denna undersökning gjordes en riktad öppen intervju då respondenten fick 

svara öppet på några förbestämda frågor inom olika underområden. Vi valde detta eftersom vi 

ville höra deras tankar kring övergångar under lektionstid och om de hade planerat övergångarna 

innan. I enighet med Kvale och Brinkmann (2009, s.150) var frågorna relativt korta och öppna 

för att respondenten skulle kunna svara hur de ville. Kvale och Brinkmann (2009, s.145) talar 

också om att det efter intervjuguidens frågor kan vara bra att låta respondenten lägga till och 

kommentera om denne vill samt för intervjuaren att kunna lägga till frågor om det är något som 

behövs för studien men som inte framkommit under intervjun.  
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Genomförande av analys 

Vi kommer här beskriva hur vi gått tillväga för att analysera det insamlade materialet från både 

observationerna och intervjuerna. Det insamlade observationsmaterialet renskrevs efter 

gemensam diskussion och i dessa renskrivningar sorterades sådant bort som inte stämde överens 

med vår definition av övergång men som ändå hade noterats. Intervjuerna transkriberades och 

sedan plockades de väsentliga svaren mot våra frågeställningar ut. När detta hade gjorts kopplade 

vi ihop observationsdelarna med intervjusvaren från varje klass för att presentera våra resultat. 

För att kunna besvara frågeställning ett analyserades lärarnas agerande och intervjusvar som 

berörde detta område med hjälp av tidigare forskares forskning och begrepp, som finns under 

litteraturavsnittet. För att kunna besvara frågeställning två och tre sammanställdes klassvis 

intervjusvaren som berörde detta område och analyserades sedan på samma sätt.  

För att besvara frågeställning fyra sågs varje ämne över för sig för att se förekomsten av de 

olika kommunikationssätten, lärarbeteendena, vad de ansåg viktigast för att skapa smidiga 

övergångar och åsikt kring vikten av planering. Sedan jämfördes de olika ämnesresultaten med 

varandra.   

Etiska överväganden 

Begreppet etik framställs av Gren (2001, s.13–14) som att överväga varför vi gör på ett specifikt 

sätt. Det handlar om att begrunda till exempel vilka olika regler och värderingar som reglerar vårt 

handlande. Vid en studie måste forskningskrav vägas gentemot individskyddet. Det betyder att 

man måste väga de resultat man kan nå med forskningen mot de risker deltagarna utsätts för 

genom att delta (Vetenskapsrådet, 2002, s.5). När det gäller individ- och forskningskraven finns 

inga uppställda regler för hur de gäller och ska tillämpas utan det är upp till varje forskare att väga 

dessa mot varandra innan de påbörjar sin forskning (Vetenskapsrådet, 2002, s.6). När det gäller 

individskyddet så finns dock fyra forskningsetiska principer som vi som forskare förväntas ta 

hänsyn till, informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.6). De forskningsetiska principerna för individskydd har vi tagit i stort 

beaktande under vår forskning då vi använt oss av både observationer och intervjuer vilket ur 

många synvinklar kan anses känsligt för de deltagande. Här följer en beskrivning av vad vi tagit i 

beaktande och på vilket sätt. De lärare som ingår i vår forskning har fått information om studien 

via ett brev (bilaga 1) i enlighet med informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.7).  Då lärarna 

haft eventuella frågor har vi besvarat dem muntligt eller via mailkontakt. I informationsbrevet har 

de fått veta att de kommer observeras vid en lektion och att efter den genomförda observationen 

kommer vi även att göra en intervju med dem. De har fått veta att vår forskning kommer vara 

fokuserad på läraren och att det handlar om ledarskap och kommunikation. Om lärarna i förhand 

får veta att det är kommunikationen vid just övergångarna som skulle observeras tror vi att de 

skulle ha kunnat påverkas av detta och kanske göra dessa övergångar annorlunda än vad de skulle 
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göra i normala fall. Vi ansåg att det vore riskabelt för forskningens syfte att ge denna närmre 

information före observationerna och tog därmed beslutet att utesluta detta, vilket enligt 

vetenskapsrådets (2002, s.7) riktlinjer är godtagbart i sådana fall. Efter att observationerna och 

intervjuerna har genomförts kommer lärarna att informeras mer detaljerat om studiens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Utifrån nyttjandekravet var vi tydliga med att det insamlade 

materialet endast kommer användas av oss i vår examensuppsats (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). 

Det framgick också att efter studiens avslutande kommer materialet att förstöras (Bjørndal, 2005, 

s.143). Förutom oss kommer ingen annan att ha tillgång till observations- och intervjumaterialet 

om inte våra opponenter eller examinatorer kräver att få se det eller att vi av någon anledning 

behöver rådgöra med vår handledare, Matts Dahlkwist. Av konfidentialitetsskäl kommer vårt 

observationsmaterial att förvaras på en plats där det inte är tillgängligt för andra 

(Vetenskapsrådet, 2002, s12). För att inte lärare, elever eller skolor ska kunna identifieras kommer 

vi ta hänsyn till konfidentialitetskravet genom att i allt vårt material redan från början använda 

fingerade namn (Vetenskapsrådet, 2002, s.12–13). Utifrån detta kommer också skolorna och 

lärarna i uppsatsen beskrivas på ett allmänt sätt som gör att det inte går att finna vilka de är och 

var de hör hemma. Vi har exempelvis på ett fåtal skolor besökt fler än en klass och för att inte 

göra det utmärkande vilka dessa skolor är har vi istället för att sätta namn på varje skola gett ett 

fiktivt namn till varje klass. Vi har också haft ett lågt antal manliga deltagare vilket gjort att vi i vår 

uppsats nämner alla lärare som kvinnor, för att garantera anonymitet. För studien anser vi inte 

detta ha någon betydelse då vi inte kommer dra några slutsatser kring skillnader mellan manligt 

och kvinnligt. Ytterligare åtgärder föra att hålla alla deltagare anonyma har varit att i texten nämna 

läromedel, sidor, arbetsområden med mera med X. Även alla elever som på något sätt har nämnts 

har benämnts med X. 

 För att delta i vår studie har lärarna i enlighet med samtyckeskravet fått skriva under på att de 

vill medverka i vår forskning utifrån de villkor som finns i informationsbrevet (Vetenskapsrådet, 

2002, s.9).  De informeras också om att alla som deltar i studien när som helst kan välja att inte 

vara med längre utan att allt sker av egen fri vilja (Vetenskapsrådet, 2002, s. 10). 

Utöver lärarna kan det i våra observationer hända att vi kommer nämna eleverna på ett eller 

annat sätt. Då eleverna är under 15 år krävs samtycke från vårdnadshavarna för att eleverna ska få 

observeras om det anses etiskt känsligt (Vetenskapsrådet, 2002, s.9).  Eleverna kommer inte vara 

huvudfokus för observationerna men eftersom vi vill se kommunikationen från lärarens sida är 

det oundvikligt att inte väga in elevernas reaktioner och svar. Enligt Gustavsson (2011-10-28) 

finns inga tydliga regler för när föräldrarnas tillåtelse behövs men vi tyckte att det kändes rätt att 

fråga föräldrarna och tog beslutet att göra det. Elevernas föräldrar fick därför hem ett 

informationsbrev om studien (bilaga 2) där de skulle ge eller inte ge sitt medgivande till att deras 

barn fick delta i studien.  
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Reflektion över metod 

Att få tag i lärare till vår studie var till en början inte lätt. Vi kontaktade först skolorna via deras 

rektorer men när vi inte fick så många svar denna väg valde vi att kontakta lärare direkt via deras 

egna mailadresser, vilket visade sig vara en mycket effektivare metod. Vi hade från början tänkt 

oss att observera ett mindre antal lärare och observera varje lärare vid två tillfällen för att få med 

en tydligare bild av hur varje lärare arbetar vilket vi tror skulle ha gett vår studie en bättre 

validitet. Här stötte vi dock direkt på problem när det gällde att hitta personer som hade tid att ta 

emot oss vid flera tillfällen. Vi minskade därför antalet observationer och ökade istället antalet 

deltagande personer för att öka validiteten på det sättet istället. Att samla in materialet genom 

observation var en mycket krävande metod. Det händer mycket som ska registreras på kort tid 

och Bjørndal (2005, s.77) menar att det därför kan vara bra att videofilma observationerna. Vi 

ansåg att detta skulle försvåra vår undersökning ifall det var barn som inte fick delta i studien. 

Dessutom menar Bjørndal (2005, s.78) att det finns en risk att om eleverna under lektionen skulle 

bli passiva kan de bry sig mer om kameran än lektionen. Därför valdes det enligt Bjørndal (2005, 

s.45) vanligare sättet att registrera genom fältanteckningar eftersom alla barn då kan vara kvar i 

klassrummet även om de inte får observeras.  

Innan studien var vi väl inlästa på ämnet och de begrepp som vi senare under analysen skulle 

behöva använda. De flesta begrepp vi har använt som analysverktyg kommer från primärkällor 

vilka är mer trovärdiga än sekundärkällor (Esaiasson et al, 2007, s.319) Begreppens definitioner 

har noga granskats innan den använts (Esaiasson et al, 2007, s.66–67). Även om vi var väl 

förberedda för vad det var vi skulle observerar så var det inte alltid lätt att hinna få med allt. Här 

ser vi en stor vikt av att vi var två personer under observationerna eftersom det ökar validiteten 

(Esaiasson et al, 2007, s.355). Vi såg att det var bra att direkt efter observationerna kunna 

diskutera och komplettera varandra, detta har gett oss en fullständigare bild än om vi hade varit 

ensamma. Att direkt efter observationerna diskutera och skriva ner intryck lyfter Bjørndal som 

något positivt (2005, s.46). Genom att spela in intervjuerna ökade reliabiliteten eftersom risken 

för missförstånd och missar i intervjun minskade (Esaiasson et al, 2007, s.70). De spelades in med 

mobiltelefon och transkriberades sedan nästan ordagrant i datorn. Ord som asså skrevs som alltså 

och sånt skrevs som sådant. Man ska dock ha i åtanke att studien endast har intern validitet 

eftersom antal observerade lärare är relativt lågt och dessa reslutat inte kan generaliseras till något 

större än till just dessa lärare.    

Då vi anser att en observation inte är heltäckande för att ge oss ett fullständigt svar på hur 

lärare kommunicerar med eleverna vid övergångar ansåg vi det väsentligt att komplettera med en 

efterföljande intervju för att lärarna själva skulle få lägga fram sin bild av hur de gör och kunna ta 

upp saker som de kanske brukar göra men inte gjorde just under denna lektion. Att använda två 

metoder såg vi stora fördelar med och som Bjørndal (2005, s.115) skriver ökar validiteten om 

data som samlas in från två olika metoder samstämmer. Nu valde vi att komplettera 

observationerna med intervjuer men hade vi endast använt oss av intervju skulle det gett oss 
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andra svagheter. Exempelvis då lärarna kanske inte själv tänker på allt de gör, framför allt inte alla 

små detaljer som vi som suttit bredvid har kunnat se via våra analyser.  
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Resultat och analys 

Resultat och analyser kommer vara uppdelade inom de två ämnena matematik och svenska där 

Marie-Louise Westerlund ansvarar för presentationen av matematik och Sofia Wiberg för 

svenska. Alla resultat och analyser kommer att delas upp under tre olika rubriker tagna utifrån 

våra frågeställningar. Frågeställningen ett presenteras för sig själv medan frågeställning två och tre 

har slagits ihop under en rubrik. Efter detta följer svar på fråga fyra vilken vi besvarar gemensamt 

och sedan följer en avslutande gemensam sammanfattning. Resultatpresentationen innehåller 

delar både från observationer och från intervjuer. 

Delstudie Matematik (Marie-Louise Westerlund) 

Kommunikation vid övergångar i ämnet matematik  

Resultat Vråken  

I klass Vråken där eleverna redan är på plats sedan lektionen innan går läraren, placerad framför 

klassen, direkt igång med att ställa en fråga med något höjd röst. 

 
L: - Okej har ni tagit upp läxböckerna? 

  

Sedan är hon direkt inne i en genomgång av läxan. I intervjun efteråt nämner läraren att hon 

brukar placera sig på olika ställen i klassrummet.   

 
L: - Ja… tavlan sitter ju där den sitter. Men det är inte alltid jag står där. Det kan hända att jag 

pratar om någonting här och här eftersom de sitter olika. Naturligtvis måste man ju variera sig 

litegrann för att, ja då kommer ju alltid de närmast.  

  

Sedan följer en kort genomgång kring det område lektionen ska beröra. Läraren får elevernas 

uppmärksamhet innan genomgången genom att röra kroppen och vifta med materialet de ska 

arbeta med, sedan används muntliga instruktioner för att ta sig över till gemensamma praktiska 

övningar. I intervjun beskriver läraren sitt sätt att få elevernas uppmärksamhet för att få dem med 

sig. 

 
L: - Jag brukar ofta visa, man kan ju visa även med liksom kroppen också om man jobbar med 

sådant ämne. Och vissa gester för att få med dem också. Jag brukar även använda en hel del 

humor också i undervisningen för att få med dem ibland. Om jag visar saker på ett lite roligare 

sätt, som i matte om jag kommer in med någon liten grej som gör att de…fångar 

uppmärksamheten på dem.  
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När läraren och eleverna har gjort gemensamma praktiska övningar en stund avrundar läraren 

genom att säga: 

 
L: - Nu kommer sista här. 

 

När sista övningen är gjord ges direkt muntlig information om vad nästa arbetsuppgift är och 

vilka hjälpmedel de kan använda sig av. Sedan delas arbetsuppgiften ut av läraren samtidigt som 

hon repeterar muntligt genom frågor till eleverna om sådant som har med uppgiften att göra. 

Några elever sätter direkt igång att arbeta när de fått uppgiften samtidigt som läraren fortfarande 

ger instruktioner. Efter en stunds arbete är en elev helt klar med uppgiften och här sker för denne 

en övergång till annat arbete. Eleven får av läraren veta att han ska få spela ett spel. Läraren 

fortsätter hjälpa andra elever men inget spel tas fram. Eleven som väntar på spelet hjälper först 

en annan elev med en uppgift sedan reser eleven på sig och går runt i klassrummet. Pratar med 

några klasskamrater och återvänder till sin plats. Då samlas fler elever runt denne elevs plats och 

det blir pratigt i klassrummet. Läraren uppmärksammar efter en stund oroligheterna och säger 

med stark röst till alla elever att sätta sig. Kort därefter säger läraren:  

 
L: - Ska vi göra så här då. (Sedan ställer hon sig framför klassen och inväntar en elev som vässar 

pennan innan hon säger) Är ni med då? (med höjd röst) 

 

 Sedan sker en gemensam avrundning med en kort genomgång. Lektionen avslutas med många 

instruktioner av läraren som att de kan låna hem konkret material om de har svårt med läxan, att 

några elever ska samla in det konkreta materialet de använt och att eleverna ska plocka undan. 

Sist uppmanas de att ta rast och då har läraren höjt rösten något, antagligen för att överrösta 

eleverna som nu är lite högljudda. Inga tillsagda elever samlade in något material. 

Analys Vråken  

Genom att i starten av lektionen ställa en fråga sker övergången snabbt med hjälp av en form av 

det Kounin (1977) benämner som alertness (beredskap). Läraren gör eleverna beredda på att hon 

vill något. Frågan förstärks dessutom med hjälp av icke verbal kommunikation då röstläget höjs 

något. Lärarens placering kan inte tydas som ett inlärt tecken (Emmer et al, 2006) för eleverna då 

hon själv nämnt att hon brukar placera sig på olika ställen. Icke verbal kommunikation använder 

läraren vid ytterligare några tillfällen genom ett höjt tonläge eller som då hon rör kroppen och 

viftar med materialet. Att använda sig av det icke verbala kroppsspråket är ett sätt att fånga 

elevernas uppmärksamhet. I övrigt används verbal kommunikation i form av rösten för att ge 

information om vad som ska göras och när. Läraren förbereder exempelvis eleverna på att en 

övergång ska ske med hjälp av verbal kommunikation då hon informerar eleverna om att det är 

den sista övningsuppgiften som kommer. I slutet av lektionen då läraren ska samla ihop gruppen 
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använder hon sig åter igen av en fråga troligen för att få alla alert (beredda) (Kounin, 1977) och 

med sig. Den enskilde eleven som blir klar med uppgiften och sedan får en kort antydan om att 

få spela ett specifikt spel men inte får vidare instruktioner utsätts för en form av det Kounin 

(1977) kallar dangle (dinglande). Spelet blir hängande i luften och inget mer händer. Detta skulle 

också kunna ses som en form av truncation (stympning) Kounin (1977).      

Resultat Näktergalen 

I klass Näktergalen har några elever haft lektion i klassrummet och städar ihop medan övriga 

elever i klassen haft en lektion på annat håll och droppar in i klassrummet några i taget. Eleverna 

pratar med varandra medan läraren står tyst framför klassen och väntar. När nästan alla elever 

kommit på plats säger läraren:  
 

L: - Så är ni på plats nu? 

 

Alla elever tystnar utom en som fortsätter att prata. Läraren tittar på denna elev och inväntar 

tystnaden vilket kommer så fort några andra elever puttat på den talande eleven och visat att 

läraren tittar på denne. När alla elever tystnat och har uppmärksamheten riktad mot läraren 

påminner läraren om vad vi som observerar gör där. För att komma vidare till ämnet ställer 

läraren ytterligare en fråga: 

 
L: - Då ska vi jobba vidare med matten det vi gjorde i går. Vad var det? 

 

Sen är lektionen igång. Läraren nämner i intervjun att kommunikationen till eleverna vid 

övergångarna kan ske på olika sätt: 

 
L: - Man påkallar uppmärksamheten och det kan man behöva göra på lite olika sätt känner jag, 

beroende på vad man får för respons. Ibland behöver man ju nästan inte göra någonting utan man 

bara börjar prata nästan och så lyssnar de och ibland så får man ju ta till upp med fingret i luften, 

vänta ut. (Upp med fingret beskrevs av läraren som ett inlärt tecken för att eleverna ska tystna. Om 

detta tecken sa läraren) […] istället för att använda rösten, för att spara på rösten så att man bara 

ställer sig stilla och upp med fingret och när någon ser det blir den tyst och upp med fingret och så 

ska det sprida sig. Fungerar ju inte klockrent men…det var den här klassen inkörda på redan från 

förskoleklass också.  

 

Placeringsmässigt säger hon: 

 
L: - …oftast står man ju där framme för det är ju oftast kanske i samband med att man ska nån 

genomgång till eller använda tavlan så och det är ju också en sån grej Steinberg tar upp, att man 

ska ha en plats på scenen där man liksom… 

 

 Något annat som läraren berättar att hon kan använda som kommunikation vid övergångar är så 

kallade trafikljuslappar vilket visar för eleverna vilken ljudnivå som är tillåten vid det arbete som 

ska påbörjas. 
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L: - […] Det är också en grej man använder sig av egentligen ju när man går över så att de vet vad 

som gäller. Att nu är det gul skylt som gäller och då påminner om att det bara är viskning.  

 

Lektionen fortskrider genom att läraren kort berättar muntligt vad de ska göra och säger: 

 
L: - Skjut ut stolarna så ni kommer åt knäna. (Eleverna skjuter direkt ut stolarna och börjar 

övningen.) Vi håller mitt tempo. Titta på mig! (Håller upp händerna tydligt så att alla elever kan se 

Rösten är något höjd då eleverna redan tjuvstartat.) 

 

 Den konkreta övningen pågår en stund och växlar mellan denna övning och korta snuttar med 

samhörande genomgångar. Läraren avslutar övningen med att tala om att det kan vara bra att öva 

på detta sätt hemma. Sedan uppmanas eleverna att lyssna, läraren säger:  

 
L: - Lyssna noga nu innan ni tar upp boken. Ni ska slå upp sidan X tror jag att det är. Ni ska inte 

börja räkna utan vi ska göra det tillsammans. 

 

 Eleverna hämtar böckerna ur sina lådor och återgår till sina platser. Under tiden förbereder 

läraren för att kunna visa för alla elever på whiteboarden. Läraren går kort igenom uppgiften som 

ska göras och sedan informeras eleverna muntligt om vad de ska se upp med i boken och vilka 

sidor som ska arbetas med. Eleverna börjar sedan direkt att arbeta i böckerna som de redan har 

framme. I intervjun framkommer att läraren även om hon inte gjorde det denna dag brukar 

använda tavlan för att skriva upp en arbetsgång för eleverna. När eleverna arbetat en stund har 

läraren fått många liknande frågor och fångar upp eleverna till en gemensam genomgång igen. 
 

L: - Nu har jag fått samma fråga många gånger. Sidan X kan ni kika på. (Läraren visar i boken) 

Sidan X är alla med där? Är man på en annan sida kan man i alla fall hänga med här.  

 

Det visas på whiteboardtavlan vilken sida det är också. När genomgången är klar avslutar läraren 

med att muntligt informera eleverna om till vilken sida de får arbeta och ger en muntlig 

uppmaning om att de får börja arbeta igen. När lektionen börjar närma sig sitt slut säger läraren 

 
L: - Då kan ni avsluta. Och sen lägga matteböckerna här. (Vart böckerna ska placeras visas också 

med kroppen genom att läraren ställer sig på denna plats och pekar. När denna information har 

getts tittar läraren ut genom fönstret och säger) Oj då! Det är två stycken skator i soprummet. (Det 

följer sedan lite samtal om skatorna med eleverna som nyfiket tittar ut.) 

 

Efter detta följer flera korta muntliga instruktioner om vad eleverna ska göra som att komma 

med matteböckerna och ställa sig tyst på sina platser. Det är ganska stojigt i klassrummet men när 

läraren med något höjd röst uppmanar eleverna att lyssna tystnar de. Läraren står placerad 

framför klassen. Lite kort avrundande diskussion kring lektionen och kommande dag avslutas 

med att läraren säger:  
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L: - Nån som har en fråga? (Läraren får då säga till några elever som avviker från sina platser. 

Sedan säger hon) Ingen tävling ut vet ni! Vi kör färger idag. (Läraren nämner en färg och de elever 

som har denna färg på sina kläder får gå ut ur klassrummet.) 

 

Analys Näktergalen 

Eleverna får genom verbal kommunikation i form av en fråga veta att det är dags att lyssna på 

läraren. Detta kan ses som en form av alertness (Kounin, 1977). Då en elev inte tystnar använder 

läraren blicken, icke verbal kommunikation och får med hjälp av denna fram sitt budskap. 

Verbala instruktioner sker ett flertal gånger under lektionen och instruktionerna förstärks ibland 

med hjälp av kroppsspråket och genom att visa uppgifter på whiteboardtavlan. Då den praktiska 

övningen ska genomföras och eleverna är ivriga att börja är läraren mycket tydlig med sitt icke 

verbala språk genom att högt visa sina händer så att alla elever kan se dem samtidigt som hon 

höjer röstnivån så att alla hör henne. Innan eleverna får hämta sina böcker ges noggranna verbala 

instruktioner om att de ska göra uppgifterna tillsammans. När läraren mitt i arbetspasset gör en 

övergång till gemensam genomgång kontrollerar hon noggrant att alla elever är med genom att 

fånga deras uppmärksamhet. Denna gång genom en fråga om alla är med. Vid avslutandet av det 

egna arbetet i matematikboken instrueras eleverna genom verbal kommunikation om att de ska 

plocka ihop och var de ska göra av böckerna. Informationen om vad de ska göra efter att de lagt 

böckerna på rätt plats kommer senare när eleverna rör sig fritt i klassrummet och pratar med 

varandra. Budskapet vart böckerna ska läggas förstärks med icke verbal kommunikation. Då 

läraren uppmärksammar skatorna i soprummet förlorar övergången från eget arbete till avslut av 

lektionen fokus för en stund. Det som sker är det Kounin (1977) kallar stimulus- boundedness 

(stimulusupptagenhet). Då läraren avslutar lektionen skickas några elever i taget ut ur 

klassrummet, ett exempel på Kounins (1977)  group fragmentation (gruppfragmentering) vilket enligt 

honom sänker momentum (tempo). I intervjun nämns användandet av flera former av inlärda 

tecken och läraren nämner också att hennes placering oftast är den samma vilket enligt Emmer et 

al (2006) kan förmedla till eleverna att något är på gång. 

Resultat Staren 

I klass Staren startar lektionen med att läraren går ut i korridoren och talar om att de väntar inne i 

klassrummet och sedan ställer hon sig framför klassen och ger eleverna flera olika indikationer på 

att lektionen ska börja.  

 
L: - ( Läraren klappar lätt i händerna och tittar ut över klassen, sedan småpratar hon med några 

elever innan hon plingar i en klocka. De flesta eleverna tystnar och vänder sig mot läraren. Sedan 

säger läraren med stark röst) Så! Titta framåt! Titta framåt! (Hon tittar på de elever som pratar och 

säger till en elev.) 
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De olika sätten att få eleverna samlade och fokuserade kommer tätt efter varandra. Klassen 

tystnar efter hand och efter att ha presenterat oss lite kort plingar läraren åter i klockan och går 

över till matematiklektionen. Läraren säger:  

 
L: - Då har vi matte nu. (Viskar och går mot tavlan, lägger handen på tavlan bredvid ordet som 

lektionen handlar om och frågar vad det föreställer.) 

  

Läraren nämner i intervjun att olika sätt hon är medveten om att hon kommunicerar på till 

eleverna vid övergångar är: 

 
L: - Ja, jag har en liten plinga. (Vidare  berättar hon) […] det är för att de ska …eller för att de ska 

uppmärksamma att nu ska jag säga någonting. Så jag brukar plinga…ibland funkar det direkt, 

ibland måste man plinga en gång till. Så, men de flesta är ju med på när jag plingar och sen finns 

det vissa som jag måste eehh…röra vid eller säga namnet. (Lite senare säger hon) […] jag vet inte 

jag använder ord, plinga och nivån på min rösten.  

 

Genomgången avslutas med att läraren repeterar och sammanfattar det de har gått igenom: 

 
L: - Vad var det viktigaste med X? (Gör ett exempel på tavlan) Vad betyder det här? (Visar ett 

tecken med händerna.) Jag tror ni förstår det här. Om ni börjar jobba i boken. (Barnen börjar 

plocka fram böckerna som står i lådor på borden.) Jag tror det är sidan…(bläddrar i en bok) Sidan 

X vill jag att ni börjar på. Jag vill att ni börjar där så vi kan se att ni har förstått. (Eleverna kommer 

snabbt igång med sitt arbete.  

 

När det sedan är dags att avsluta det egna arbetet i böckerna plingar läraren åter igen i sin klocka. 

Efter plingningen i klockan placerar läraren sig framför klassen med händerna i sidan. 

 
L: - Varsågoda och sitt på era platser när ni plockat undan! (Sedan följer ett samtal om att de 

kommer fortsätta med detta område vid nästa mattelektion följt av ett samtal om matematikläxan. 

Mitt i genomgången upptäcker en elev att det står felskrivet i dagens schema och påpekar det för 

läraren.) Åh, åh, ja. (Hon ändrar i schemat under diskussion med eleverna och återgår sedan till 

samtalet om läxan igen. (Efter en stund sätter läraren händerna i sidorna, tittar på klockan och 

säger) Nu måste jag säga så här. (Eleverna börjar resa sig för att gå ut. Då säger läraren) Sa jag att 

ni skulle gå? Nä! Här handlar det om att lyssna. (Eleverna sätter sig igen och läraren säger då) Om 

det är svårt med läxan så fråga mig. Varsågoda och gå på lunch. (Eleverna reser sig och går 

omgående ut ur klassrummet.)  

 

Analys Staren 

Läraren använder sig som hon själv uttryckligen sa av kommunikation i form av talade ord, 

ringningen i klockan och olika röstnivåer. Detta handlar om verbal kommunikation när det gäller 

de talade orden och icke verbal kommunikation när det gäller röstnivån och handklappningarna. 

Ringningen i klockan kan vi se som en switch- signal (Doyle, 1986) då läraren ringer i denna då 

något ska förändras. Exempelvis när läraren ska få elevernas uppmärksamhet på att lektionen ska 

börja och eleverna ska vända sin uppmärksamhet till läraren för att få veta vad som ska hända 
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härnäst eller då eleverna ska avbryta sitt arbete och invänta information av läraren kring vad som 

händer vidare. I övergången från rast till lektion använde sig läraren av flera olika 

kommunikationsformer i tät följd innan eleverna sitter uppmärksamma och tysta på sina platser. 

Läraren använder sig av icke verbal kommunikation vid ett flertal tillfällen under lektionen utöver 

de ovan redan nämnda. Icke verbal kommunikation kunde urskiljas då läraren använde sig av 

blicken för att titta på eleverna samtidigt som hon använde flera andra kommunikationssätt 

samtidigt, hon visade vissa saker med kroppen då hon till exempel viskade och samtidigt la 

handen på tavlan. Det icke verbala språket visade här vart eleverna skulle förväntas titta. I slutet 

av lektionen används det icke verbala språket i form av lärarens placering framför klassen med 

händerna i sidorna och en blick på klockan. Kombinationen av denna icke verbala 

kommunikation och den verbala får många elever att resa sig och tro att lektionen är slut.  

När läraren ska göra en övergång till något nytt använder hon sig av att samla upp eleverna 

och ge muntliga instruktioner och att göra en avrundning som exempelvis sammanfattningen av 

genomgången innan det egna arbetet började eller som vid uppsamlingen efter det egna arbetet 

då läraren kort avrundar genom att berätta att de ska fortsätta med detta vid nästa lektion. Vid 

genomgången av matematikläxan sker en av Kounin (1977) så kallad dangle (dinglande) då läraren 

blir avbruten av att en elev uppmärksammar att det står fel i schemat. Här väljer då läraren att för 

en kort stund lämna läxgenomgången, som blir hängande i luften, och ändra schemat för att 

sedan gå vidare med läxan igen.     

Resultat Storken 

I klass Storken är det första lektionen för dagen. Läraren har stängd dörr när stora skolklockan 

ringer. En kort stund efter det öppnar läraren dörren och ställer sig och tar alla elever i hand 

samtidigt som hon säger god morgon till var och en och småpratar med dem. När eleverna har 

satt sig och läraren ställer sig framför klassen tystnar eleverna och lektionen börjar med lite 

allmänna samtalsämnen. När morgonrutinerna är avklarade avrundar läraren dessa med att säga: 

 
L: - Nu kör vi en bra dag tycker jag! Hör ni nu ska vi repetera lite i matte. Hör ni (Håller upp ett 

föremål i handen) hur mycket innehåller den här?  

 

Läraren har flera olika genomgångar inom skilda matematiska områden innan eleverna sätts i 

arbete. Här sker då fler mindre övergångar vilka markeras genom att läraren talar om att de ska gå 

igenom en sak till innan de får börja arbeta. Innan eleverna startar med arbetet i sina böcker säger 

läraren: 

 
L: - Nu har ni lyssnat jättebra! Det här är 3X. Det är det här vi vill se mer av hos er. För ni kan! Då 

kör vi igång.  
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Eleverna har matematikböckerna i sina bänkar och tar snabbt fram dem. Läraren talar om att 

sidorna kommer skrivas upp på tavlan. Innan läraren hunnit göra detta har frågan kommit från en 

elev om vilken sida de ska börja på. Läraren svarar att det kommer skrivas på tavlan och skriver 

sen upp det och en vidare arbetsgång för vad eleverna ska göra om de blir klara. Hon avslutar 

med att tala om att de som hinner längre än till punkt fyra får fråga läraren om hjälp. Det är några 

elever som blir klara med den nedskrivna arbetsgången och då en elev får hjälp av läraren framme 

vid ett bord i klassrummet där de hämtar ett material så samlas fler elever där för att få hjälp. 

Läraren talar om att eleverna ska återgå till sina platser för att invänta hjälp. Läraren förbereder 

eleverna på att lektionen ska avslutas när det blir dags för det genom att säga: 

 
L: - Mina vänner, jag kan svara på frågorna men har man inga frågor så lägger man lugnt och stilla 

ner böckerna. (Eleverna plockar undan och sitter sedan i sina bänkar. Efter en stund då läraren 

hjälpt de som behövde hjälp säger hon) Då hör ni ska vi avsluta så ni får gå till XX strax.  

 

Läraren avslutar genom ett kort samtal om att många nog hunnit färdigt det ena området de 

arbetat med och samtalar om läxan som anknyter till detta. Sedan återkopplar läraren även till det 

andra området som de arbetat med innan eleverna får veta vart de ska ta vägen sen och släpps ut 

ur klassrummet.   

Många gånger då läraren ska inleda en övergång eller instruktion för eleverna börjar hon med 

ordet hörni. 

Analys Storken 

I denna klass sker kommunikation vid den första övergången direkt när dörren öppnas genom att 

läraren i kombination av både verbal och icke verbal kommunikation hälsar på alla elever en och 

en. Detta kan ses som en group fragmentation (gruppfragmentering) vilket enligt Kounin (1977) kan 

ses som en temposänkare. Efter denna procedur ställer sig läraren framför klassen och genom 

denna icke verbala kommunikation får hon eleverna att tystna. Lärarens placering kan ses som en 

inlärd signal (Emmer et al, 2006). Varje liten övergång för eleverna markeras av läraren på något 

sätt genom verbal kommunikation och då genom information och positiv feedback. Ordet hörni 

används flitigt vilket kan ses som ett inlärt tecken (Emmer et al, 2006) för eleverna att de ska 

vända uppmärksamheten mot läraren. Vid ett tillfälle använder hon sig av alertness (beredskap) 

(Kounin, 1977) genom att ställa en fråga för att komma vidare.  Läraren använder sig av verbal 

kommunikation till eleverna genom den nedskrivna arbetsgången och här är hon under 

observationen konsekvent att det är där de får information om vilka sidor i boken de ska arbeta 

med och vad de ska göra när de är klara. Vid övergången till det egna arbetet går det snabbt för 

eleverna att få fram materialet som de har i bänkarna där de sitter. Innan lektionen ska avslutas 

informerar läraren eleverna om att de som behöver hjälp ska få det innan och att övriga kan börja 

plocka ihop. Detta kan ses som ett sätt att förbereda eleverna på att avsluta då alla i sin takt kan 

plocka ihop när de känner sig redo och inte behöver avbryta något mitt i. Genom verbal 
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kommunikation avslutas lektionen med en gemensam avslutning och diskussion kring det som de 

arbetat med.        

Resultat Ärlan  

I klass Ärlan tar det lång tid (cirka tio minuter) innan alla elever kommit in efter rasten och 

läraren pysslar och plockar med en mängd olika saker vid sidan om och småpratar med några av 

eleverna. Då läraren märker att det tar tid för eleverna att komma in säger hon: 

 
L: - Det fattas fortfarande några. Läser ni så länge tills de andra kommer. 

 

 När alla elever är på plats cirka två minuter efter tillsägningen om att läsa tyst säger läraren: 

 
L: - Nu har vi tänkt börja. (Slår en penna i handen och tittar på eleverna.) Plocka undan, nu har vi 

tänkt börja. 

 

Lärare talade i intervjun om att de har ett tyst- tecken men att det mestadels är eleverna som 

använder sig av detta till varandra och att det är de som själva har hittat på det. Läraren ansåg inte 

att detta var något som passade henne som person och därför inget som användes frekvent.  

När eleverna efter en stund kommit på plats följer omgående en kort matematikgenomgång 

för hela gruppen som startas genom att läraren säger: 

 
L: - Vi har ju pratat om X förut. Vad är X för något? 

 

När genomgången är klar sker en övergång genom att läraren delar ut konkret material till 

eleverna samtidigt som denne säger: 

 
L: - Nu var det så här att jag hade tänkt att ni skulle haft lite stationer men X var trasiga. Ska fixa 

det till nästa lektion. (Instruktionerna till vad de ska göra kommer efter att materialet är utdelat 

samtidigt som eleverna har börjat prata med varandra.) Kan ni komma på någonting som X? Känn 

och jämför.  

 

Läraren avslutar sedan detta arbete med att gå runt och kontrollera att eleverna gjort det de ska i 

den praktiska övningen. Hon kontrollerar alla elever en och en. Efterhand som varje elev blivit 

kontrollerad ber läraren denne att plocka undan.  Medan de sista eleverna plockar undan 

förbereder läraren för filmvisning. De elever som plockat undan klart rör sig runt i klassrummet 

och pratar och plockar med olika saker. Nästa moment påbörjas sedan genom att läraren släcker 

lamporna och en film sätts på medan några elever fortfarande är uppe och rör sig. Eleverna sätter 

sig då filmen startas. Läraren byter plats på ett fåtal elever för att de ska se bättre. När filmen tar 

slut reser sig läraren och tänder i taket och stänger av filmen samtidigt som denne småpratar med 

eleverna. Sedan följer ett kort samtal om filmen vilket inleds med en fråga. 

 
L: - Nu undrar jag, på vilket sätt kan man dela upp X? 
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 Diskussionen avbryts på grund av att läraren blir tvungen att säga till en elev. Läraren säger i 

intervjun att kommunikation som denne har med eleverna vid övergångar kan handla om att: 

 
L: - Sammanfatta vad de kommit fram till kan vi också göra. Och sedan också åter igen gå vidare 

med en uppgift. 

 

  Samtalet om filmen följs av en övergång till eget arbete. Denna övergång inleds med att läraren 

säger: 

 
L: - Då är det så här eftersom de där X inte fungerade så får ni de här papprena istället. X delar ut 

papprena och resten hämtar pennorna om man inte redan har dem. Så skriver man sitt namn på. 

 

Under arbetspasset får läraren många frågor från eleverna. I intervjun lyfter läraren fram att 

denne ofta har korta genomgångar som även kan innefatta instruktioner kring uppgiften de sedan 

ska göra. 

 
L: - […] Men då är det just det, en kortare genomgång där man sedan också kanske går in på att gå 

igenom uppgiften man ska göra och sedan kan de sätta igång och jobba. En liten, liten stund för 

att sedan kanske samla ihop för att se en film eller något annat beroende på vad det är. 

 

Läraren säger att hon brukar använda sig av tavlan och ett stort blädderblock för att skriva ner 

dagens schema och arbetsgång med instruktioner på till eleverna. Under den observerade 

lektionen kunde vi inte se detta användas, detta enligt läraren eftersom lektionen fick planeras om 

på grund av vissa materialproblem. Läraren nämner att hon brukar använda sig av förberedda 

extrauppgifter för elever som blir klara för att det ska flyta på smidigt när ett arbete är avslutat 

och en elev behöver göra en övergång till något nytt.  Efter en stunds arbete droppar fler elever, 

den andra halvan av klassen, in i klassrummet då klockan är så pass mycket så nästa lektion ska 

börja. Läraren konstaterar lite tyst att klockan är tjugo över och börjar samla in papprena som 

eleverna har arbetat med. Medan eleverna pratar med varandra och några rör sig i klassrummet så 

förbereds nästa lektion av läraren genom att material plockas fram och ställs i ordning.  

Analys Ärlan 

Kommunikationen med eleverna vid den första övergången sker genom korta verbala 

instruktioner där läraren informerar om vad som ska hända. Sedan följer en övergång där läraren 

både med verbal kommunikation genom rösten talar om vad de ska göra och med icke verbal 

kommunikation genom blicken och pennan som slås i handen.  Här kan det tolkas som att den 

icke verbala kommunikationen ses som en förstärkning till den verbala kommunikationen. Precis 

som läraren i intervjun säger att hon ofta arbetar utifrån korta genomgångar och många olika 

arbetsformer under ett pass så kan vi se detta i observationen. Instruktionerna vid övergångarna 
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kan vid flera tillfällen sägas utebli eller komma sent vilket gör att det handlar om det Kounin 

(1977) benämner som thrust (kast). Ett exempel på detta är när materialet till den praktiska 

övningen delas ut. När det konkreta materialet samlas in igen och läraren kontrollerar eleverna 

sker detta genom group fragmentation (gruppfragmentering) (Kounin, 1977) då eleverna kontrolleras 

en och en. De elever som blir kontrollerade först blir sedan sysslolösa vilket kan ses som att 

momentum (tempo) (Kounin, 1977) tappas. Vid två övergångar sker kommunikation i form av det 

Kounin (1977) nämner som overdwelling (ältning). Läraren pratar båda gångerna om det de skulle 

ha gjort stället för att prioritera att ge eleverna informationen om vad de nu ska göra först. Vid 

samtalet efter filmen då läraren blir avbruten tappas diskussionen sedan bort och nästa moment 

påbörjas. Där sker en blandning av det Kounin (1977) kallar stimulus- boundedness (stimulus- 

upptagenhet) och truncation (stympning) Vid två övergångar används frågor till gruppen vilket kan 

ses som en form av alertness (beredskap) (Kounin, 1977) för att få hela gruppen med sig.  Verbal 

kommunikation genom instruktioner på tavlan nämns i intervjun att det brukar användas. Att ha 

förberedda extrauppgifter kan ses som ett led i att planera övergångarna. Här handlar det om 

Stensmos (2008) planering före en lektion. 

Anser lärarna det nödvändigt att planera övergångarna och vad anser lärarna vara viktigt 

för att skapa smidiga övergångar? (Ansvarig M-L Westerlund) 

Resultat Vråken 

Vråkens lärare anser att det viktigaste för att skapa en smidig övergång mellan aktiviteter är: 

 
L: - Ja, men det är jätteviktigt att jag får dem med mig från början.  

 

Hon beskriver sedan att det kan vara väldigt olika hur gruppen är från dag till dag och nämner 

senare att det viktigaste är: 

 
L: - Nej men det är ju att kunna läsa av gruppen, hur man ska ta dem alltså. 

 

På frågan om hon planerar övergångarna svarar hon: 

 
L: - Mestadels går jag på känslan. 

 

 När det gäller övergångar under matematiklektioner anser hon att hon oftast gör på samma sätt 

och att det sitter i ryggraden hur hon ska göra.  Däremot nämner hon detta kring om hon anser 

att man behöver planera övergångar: 
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L: - Ja, i början kanske. Det vet jag att jag tänkte på när jag var ny. Första åren då tänkte man och 

skrev ner i början även till den lektionsplanering man hade. Man hade några olika startmodeller 

men sen när man jobbat ett tag då sitter det och då tycker jag inte att man behöver det. 

 

När det gällde planeringen av klassrummet så sa läraren: 

 
L: - Ja..tavlan sitter ju där den sitter. Men det är inte alltid som jag står där. Det kan hända att jag 

pratar om någonting här och här eftersom de sitter olika. Naturligtvis måste man variera sig 

litegrann för att, ja då kommer ju alltid de närmast. Men jag kan säga att vi byter alltså platser 

väldigt ofta. Det är ju en liten tanke för det, hur man ska organisera och dessutom mår man ju 

faktiskt bra av att sitta med lite olika personer och se hur man funkar ihop med vissa. Och vissa 

funkar inte så bra så då är det inte så kul att sitta hela terminen ihop med någon man inte funkar 

med. 

 

 I klassrummet fanns både bord och bänkar och efter en stunds betänketid kom läraren fram till 

att: 

 
L: - Jag tycker nog faktiskt att nu om jag ser tillbaka för då hade vi bara lådor och… Att det är nog 

bättre med bänkar faktiskt även om det känns traditionellt. Då har man materialet samlat och 

oftast enklast för dem som är lite strulpellar. (Hon beskriver vidare lite fram och tillbaka om 

fördelar med bänkarna men avslutar med att säga.) Det ger mig smidigare övergångar för annars 

ska de iväg och så blir det buffling där nere framför lådorna och så hittar de inte och så står någon 

och pratar där och några har redan hittat sina grejer och sitter och väntar. Här sitter de i alla fall på 

plats, det kan inte hända så mycket då utan det är att de försvinner under bänklocket då och rafsar 

och har sig. Men jag föredrar faktiskt bänkar. 

 

I Vråkens klassrum används även skåp då bänkarna inte rymmer allt material men det mest 

använda finns lätt tillgängligt i bänkarna.  

Analys Vråken 

Utifrån svaren vi fått av Vråkens lärare kan vi tyda ut att hon anser att vikten av att planera 

övergångar sammanfaller med ramfaktorn lärare. Detta då hon kopplar samman behovet av att 

planera med lärarens erfarenhet. Vad hon anser viktigt för att skapa smidiga övergångar handlar 

mycket om både verbal och icke verbal kommunikationen då hon uttrycker att läraren måste 

kunna läsa av, avkoda, gruppen och fånga deras intresse. Här handlar det om att kunna regissera 

som Bjørndal (2011) skriver om. Planering kring klassrumsmöblering handlade mestadels om hur 

eleverna skulle sitta vilket kan handla om att skapa kontroll som Jedeskog (2007) säger. 

Användandet av bord och bänkar i förhållande till smidiga övergångar fanns det inte någon tanke 

bakom men hon tog ställning till att hon nog föredrog bänkar ur den synvinkeln efter en stunds 

betänkande.    
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Resultat Näktergalen 

Näktergalens lärare tycker att det viktigaste för att en övergång ska bli smidig är: 

 
L: - Ja det viktigaste är ju om man till exempel ska gå från samling, genomgång till att de ska sätta 

igång så är det ju viktigt att de vet vad de ska göra. Att de ska vara väl förberedda så de inte 

behöver starta med tusenmiljarder frågor, utan… För då får man ju ett flyt på en gång och hinner 

hjälpa de som behöver mer hjälp eller liksom… Så ibland så kan det vara, kännas bättre att bryta 

igen om man märker att ojdå, det var ingen som hade fattat någonting vad de skulle göra. Då får 

man liksom bryta och börja om. Det är a och o att de vet vad de ska göra och vet vad som gäller, 

vad det ska vara för ljudnivå till exempel och var de får hålla till, vart materialet finns och sådana 

grejer. 

 

Något som hon tog upp i intervjun var att i årskurs ett pratade lärarna mycket om hur de skulle 

göra. Eleverna hade vissa saker inkört redan från förskoleklass kring bland annat användandet av 

tyst- tecknet och en skriven arbetsgång på tavlan så denna struktur fortsatte de att använda då 

den fungerade bra. Kring om hon planerar övergångar svarade hon: 

 
L: - Ne, men det finns ju säkert någon tanke utan att jag tänker den som planering liksom så. För 

när jag gör en planering så är det. Okej, jag ska ha en genomgång och sen så vad de ska göra. Jag 

planerar ju aldrig medvetet hur jag ska göra övergången, eller hur övergången ska gå till. Utan det 

sitter mer i … Ja men det har man på nått vis, det behöver man inte fundera över. (Lite senare 

nämner hon) Har man jobbat ett tag så har man det liksom på något sätt…man har nog den 

planeringen med sig utan att man behöver tänka den liksom eller skriva upp eller liksom…utan 

man gör som man brukar göra och man anpassar sig efter stunden hur det blir liksom. 

  

På frågan om hon anser att planeringen av övergångar är nödvändig svarade hon: 

 
L: - Men jag tror absolut att om man är ute som student eller om man är ny eller har en klass som 

är bökig, då tror jag absolut att det kan vara bra att tänka lite mer på det helt klart. 

 

Möblering och placering av saker nämner Näktergalens lärare som icke planerat för att skapa 

smidiga övergångar även om det finns en tanke med hur eleverna sitter och var de har sina skåp. 

Skåpen placeras medvetet gärna en bit bort så eleverna får in lite naturlig rörelse då de ska hämta 

något men en viss tanke finns dock så att det blir någon smidighet i det hela. Hennes planering 

kring miljön har istället fokus på att eleverna sitter bra när de arbetar och att de ska trivas ihop 

med den bredvid. 

Analys Näktergalen 

I Näktergalens åsikter kan vi se att hon har tankar kring att ramfaktorn läraren med dess 

erfarenheter har betydelse i frågan om det är väsentligt att planera övergångar. Tydlig information 

till eleverna anser hon vara viktigast och vi kan se att hon lyfter fram vikten av struktur. 

Strukturen används ofta av erfarna lärare för att hantera övergångar enligt Doyle och Carter 

(2006). Läraren anser inte att hon medvetet planerar övergångarna men om vi kopplar ihop det 
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hon säger kring strukturen de följer kring kommunikationen och som de följt sedan i årskurs ett 

så kan vi ändå se att det finns någon form av tankar och planering bakom hennes övergångar för 

att medvetet skapa kontroll över övergångarna. Att hon sedan nämner att hon planerar på plats 

kan ses som det Stensmo (2008) säger om att planering sker före, under och efter en lektion. När 

det gäller att planera möblering har hon inte smidiga övergångar i prioritet även om det kan 

finnas vissa tankar att det inte får bli för invecklat för eleverna att hämta något. 

Resultat Staren 

Starens lärare tycker att det viktigaste för att skapa en smidig övergång är:  

 
L: - Det är ju, jag tror att det är viktigt att de vet, att barnen, att man har en relation till varandra. 

Barnen vet vad jag vill och jag vet vad som funkar på dem. Och då kan det bli ganska smidigt. Sen 

måste man vara medveten om att det finns dagar då funkar ingenting fast det har funkat i tre 

år…och så finns det dagar då det går jättebra. Så att jag tror relationen och det här att veta 

strukturen, hur klassrummet, asså hur vi har det här inne. Så de vet att, nu gör hon så här okej då 

ska vi göra så här. (Lite senare under intervjun återkommer vi till vad hon anser vara viktigast och 

då säger hon) Ja, struktur. Att man har ordning och reda på sig och att man vet vad jag vill göra 

nästa gång och speciellt om man använder en sån här (plinga) så måste man ju ha något att säga 

för man kan ju inte bara plinga och sedan inte ha något att säga. Asså jag måste ju veta vad jag vill 

säga för någonting. Eeehh och nu ska vi göra det här och nästa och sen så.. att saker hänger ihop 

lite. 

 

Starens lärare planerar hur övergångarna ska göras. Dock lite beroende på vad som ska göras. 

Så här sa hon: 

 
L: - Ja, det måste ingå i själva planeringen av lektionen, beroende på. Så i matte kanske det inte är 

så förberett men de kanske har ett spel och då måste jag ju ha allting planerat. Att först ska jag gå 

igenom genomgången och sen spelet. Då blir det… Om man har till exempel genomgång och sen 

spela ett spel och då måste jag först måste jag berätta vad de ska göra, hur de ska göra och sen 

kanske sätta dem på spel. Så att det är ju flera… Så jag tror man måste ha (planering). Man måste 

ha en grundtanke för att det ska funka. 

 

Hennes tankar kring vikten av planering ser ut så här: 

 
L: - Det är viktigt att planera övergångar men det är samtidigt viktigt att kunna vara flexibel. För 

det kan hända saker. Som man inte har planerat.  

 

På frågan om hon har planerat klassrummets utformning för att skapa smidighet vid 

övergångar svarade hon: 

 
L: - Ja, gud ja. (skratt) det är jättemycket, många tankar och de har prövats och prövats fram och 

tillbaka. Och eehh.. det här är nog det smidigaste som jag haft nu ett tag. Det är de här med 

lådorna på sidan, eller på bordet förlåt. Eehh jag har provat de mesta faktiskt från början när man 

börjar och att det skulle vara i olika lådor och att man skulle hämta och det går ju inte. Vissa 

klasser funkar det i och vissa funkar det inte. Så här har de nästan allt i lådan och det är 

smidigheten. För annars blir det kaos när du ska ha en övergång. Om de ska hämta allt. ( Hon 
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nämner också att om det är någon eller några som behöver vässa pennan till exempel så är det bara 

de som behöver upp och röra sig och inte alla. Allt detta anser hon underlättar övergångarna.) 

Analys Staren 

Starens lärare anser att det är viktigt att planera övergångarna även om hon lyfter fram att det kan 

vara lite beroende på vad som ska göras. Hennes syn på vad som är viktigast för att skapa smidiga 

övergångar är strukturen vilket lyfts fram av Carter och Doyle (2006) som något erfarna lärare har 

för att få smidiga övergångar. Även om hon ser strukturen och planeringen som viktig ser hon ett 

behov i att vara flexibel något som kan kopplas till Stensmos (2008) ord om att planering sker 

både före, under och efter en lektion. Som en viktig del i att skapa smidiga övergångar lyfter 

Starens lärare även upp att ha en relation till eleverna vilket kan kopplas till en del i 

kommunikationen där läraren måste kunna koda på rätt sätt till eleverna så att de kan avkoda 

(Maltén, 1998) budskapet och förstå vad som gäller. Denna samstämmighet är vad Starens lärare 

lyfter fram som viktig. Även planeringen av miljön anser hon vara väsentlig för att skapa smidiga 

övergångar och något som lagts ner mycket tid på. Planering kring miljön är något läraren kan 

tänka på enligt Doyle och Carter (2006). Läraren ser att hon får smidiga övergångar då eleverna 

har allt sitt material i lådor på sina bord och snabbt och lätt kan ta det de behöver. 

Resultat Storken 

Storkens lärare anser att planeringen är viktig men även att vara flexibel. Så här uttryckte hon det: 

 
L: - Ja, absolut du måste veta vad vill med lektionen, vad jag tänkt idag, vart ska vi idag. Och sen är 

det ju som sagt att vara så öppen…  (Senare sa hon)  

Men det är jätteviktigt den här planeringen man har, planering är a och o och hela tiden vara på 

hugget. 

 

Planeringen ansåg hon vara så viktig att hon nämnde detta som viktigast för att skapa smidiga 

övergångar: 

 
L: - Att du har en tanke i huvudet. Att du vet vart du ska… det måste du ha. 

 

Vid ett tillfälle under intervjun uttrycker Storkens lärare att : 

 
L: - […] Det är ofta små detaljer som påverkar lektionen.(För att inte tappa gruppen säger hon att 

det handlar om att.) […] Tänka sig för med då att nu vill jag säga det här innan de tar upp 

böckerna i bänken, det är det samspelet.  

  

Läraren påpekar att även om man vill så är det inte alltid säkert att det blir rätt. Hon tycker att 

hon hela tiden lär sig nya saker att tänka på men att ju mer hon har jobbat desto mindre missar 

har det blivit.  
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Storkens lärare anser att placeringen av barnen är en viktig bit att planera också för att få en 

smidighet.  

 
L: - […] Jättemycket är det vid en vanlig placering och jag tycker många slarvar med det.  

 

I sitt eget klassrum har Storkens lärare bänkar och hon lyfte fram sina åsikter om användande 

av bord eller bänkar: 

 
L: - Ne, Jag kan inte säga att jag jobbat mycket med bord. Jag har inte haft någon gång själv men 

jag har ju varit som resursperson och varit in i grupper som har haft det och då får man ju gå och 

hämta sina saker någon annan stans. Och nej jag tycker inte att det är bra. De säger ju det, de som 

har de lägre åldrarna och jag kan förstå det i ettan och tvåan att de behöver röra på sig väldigt 

mycket. Men med de större barnen så kan man låta dem röra sig på annat sätt. Det blir väldigt 

mycket tjuvnyp och man snubblar på väskorna och sånt där så jag är inget fan av det. (Hon 

nämner att i hennes klass har alla sin grundutrustning i bänken och det är skönt.) 

Analys Storken 

Grundplaneringen anser Storkens lärare vara i hög grad väsentlig när det gäller att göra smidiga 

övergångar. Detta stärks av att hon även lyfter upp detta i vad hon anser viktigast för att kunna 

skapa smidiga övergångar. Men hon nämner även att det är viktigt att vara flexibel och kunna 

känna av läget. Där kan vi se vikten av att planera före, under och efter lektionen (Stensmo, 2008) 

och i att kunna koda av elevernas kommunikation (Maltén, 1998) för att skapa bästa möjliga 

övergångar. För att ytterligare förstärka Storkens lärares åsikter om att planeringen är nödvändig 

så kan vi se till att hon även anser att miljön behöver ha en planering liksom Doyle och Carter 

(2006). För att få smidiga övergångar är placeringen viktig. Dessutom anser hon att bänkar är att 

föredra då de har sina saker och inte behöver hamna i onödiga situationer på väg till och från att 

hämta material på annat håll.   

Resultat Ärlan  

Ärlans lärare lyfter fram detta som det viktigaste för att skapa en smidig övergång: 

 
L: - Det är ju hela tiden… det är ju förberedelser, alltså inte bara för mig utan även för barnen. Att 

man är väl förbered, så är det ju. Att jag har oftast skriver jag på tavlan liksom att nu – tittar vi på 

film, steg två eget arbete eller det kan vara egen uppgift som står utöver det dagliga schemat. Jag 

vet inte om ni såg det men längst ner i klassrummet så har vi också en sån här, förutom tavlan en 

sådan här på hjul med blädderblock. (Här tar läraren upp exempelvis att eleverna under hennes 

lektioner nästan alltid får en nedskriven arbetsgång som en trygghet för att de ska veta vad som ska 

göras. Hon håller sig till denna struktur så eleverna vet vad som gäller.) 

 

På frågan om hon anser att det behövs en planering kring övergångarna svarar hon: 

 
L: - Ja, för att det är de som ofta blir stökiga. Det är de som ofta blir jobbiga och det märker 

man… 
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Miljön är enligt läraren planerad för att öka smidigheten mellan övergångarna. Hon har en plan 

kring hur eleverna sitter i grupper: 
L: - Och sen så är ju tanken också att de sitter… Ganska många sitter i tvågrupper just nu men vi 

har också fyrgrupper. Förut hade jag bara fyrgrupper för då pratar man om man har grupparbeten 

och allt sådant är redan färdigt liksom. Men det är samma nu när de sitter två och två, då vet de att 

det är de två borden som alltid jobbar i fyrgrupper. Och det är alltid de två fyrborden som jobbar i 

fyrgrupper. Och det är ju också att de alltid vet vem de ska jobba med när det är grupparbeten, 

man behöver inte ändra om. I liksom själva… det gör man om man byter platser i planeringen sen. 

Men då tänker man ju också alltid efter, det är ju så. Så att man inte sätter fyra som har svårt att 

samarbeta. Så ser det ut. 

 

 I Ärlans klass sitter alla elever vid bord vilket läraren föredrar jämfört med bänkar. Hon sa så här 

kring användandet av bord: 

 
L: - […] Alltså ja, visst kan det bli mer rörigt när de ska och hämta saker mellan… kanske vid 

övergångar men samtidigt så är det, när någon slår med bänklocket hela tiden (bankar handen i 

bordet). Det kan man liksom inte ta bort, man kan sätta möbeltassar på men de pillar de snabbt 

bort och så har man det där dunket igen. Så det beror verkligen på gruppen och vad man har. Så är 

det ju faktiskt men jag tycker det fungerar bra med bord.  

  

Analys Ärlan 

I hög grad anser Ärlans lärare att planeringen är viktig för att skapa smidiga övergångar. Så pass 

hög att hon nämner att vara förberedd som den viktigaste faktorn för detta. Hon talar om en 

inlärd struktur hos eleverna precis det Carter och Doyle (2006) tar upp som en av punkterna som 

erfarna lärare gör för att skapa smidiga övergångar. I denna inlärda struktur nämner hon att 

hennes elever nästan alltid får verbal kommunikation genom en nedskriven arbetsgång som 

trygghet för att veta vad som ska hända. Även att eleverna är förberedda nämner läraren som en 

av de viktigaste sakerna för att skapa smidiga övergångar. Denna förberedelse för eleverna tar 

Carter och Doyle (2006) upp att erfarna lärare använder sig av. Ärlans lärare ser också vikten i 

planeringen av miljön. Hon har en planering kring detta för att göra det smidigt mellan olika 

aktiviteter. Hon anser att det är bättre med bord för att eleverna naturligt får upp och röra på sig 

jämfört med ett bänklock som inte kan avlägsnas när det eventuellt blir ett problem.   
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Delstudie Svenska (Sofia Wiberg) 

Kommunikation vid övergångar i ämnet svenska  

Resultat Knölvalen  

Detta är första lektionen för dagen och några elever har droppat in i klassrummet innan lektionen 

börjar. När klockan ringer sitter ett antal elever redan på sina platser och läraren ställer sig vid ett 

bord med ett tänt ljus på och uttalar muntligt till de elever som ritar att plocka undan medan 

resten av eleverna droppar in. När alla elever kommit in säger läraren högt och tydligt: 

God morgon. (De går sedan igenom morgonrutinerna). Efter det säger läraren: Nu ska vi gå 

igenom de nya orden för veckans ord. 

Läraren betonar då starkt det första ordet i meningen. En elev bryter in med en privat sak och de 

pratar om detta under en kort stund, men sedan betonar läraren åter det första ordet i nästa 

mening och då handlar det om veckans ord. När veckans ord är avklarat säger hon till en elev att 

dela ut böckerna de ska arbeta med. Medan eleven delar ut böckerna ger läraren muntligt 

instruktioner om vilken sida de ska arbeta med och skriver även det på tavlan. Hon säger under 

intervjun:   

Ja, de är ju många och väldigt olika sätt att ta in. Så det jag tänker på är att jag säger det upprepade 

tillfällen, vad vi ska gå över till, vad vi ska göra och sen att jag försöker visa det på något sätt. Att 

jag skriver på tavlan eller att jag håller upp en bok eller… 

Vidare säger hon angående att skriva på tavlan:  

Speciellt för de som kan vara lite oroliga, behöver struktur. 

Eleverna sätter igång och arbetar medan läraren kort lämnar klassrummet. När hon kommer 

tillbaka ställer hon sig framför klassen och säger högt att hon märkt att en uppgift var svår och 

går igenom den tillsammans med eleverna. När förklaringen är klar säger hon inget om att de ska 

arbeta vidare utan börjar direkt hjälpa eleverna som fortfarande räcker upp händerna. När den 

första eleven är klar med uppgifterna i boken säger denne till läraren: 

Jag är klar, vad ska jag göra nu? Läraren svarar: Nu ska vi se vad vi ska göra då… 

Läraren får då leta i en pärm efter lämpliga uppgifter till eleverna. När sedan nästa elev är klar går 

även denna fram till läraren, lämnar sin bok och läraren visar på pärmen med lösblad. Så 

fortsätter det tills lektionen är slut. När det börjar bli dags att avsluta säger läraren: 

Jag tänker plinga nu. (Läraren plingar i en klocka efter ca 30sekunder).  
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Eleverna börjar långsamt packa ihop sina saker och läraren påminner dem muntligt med stark 

röst om att hon har plingat. Läraren berättar under intervjun att plingan är intränad och att 

eleverna vet att de då ska vända uppmärksamheten åt läraren. När eleverna packat ihop och ska 

på rast ger läraren varje elev en kort muntlig uppgift att lösa innan de får gå ut. Under intervjun 

säger läraren att:  

Ja, alltså eftersom de är så många som det här när de gick på rast, om man kan räkna det som en 

övergång. Att man kan ta sådana här saker (säger den uppgiften eleverna fick innan de gick ut) 

eller när de ska gå och äta brukar jag ta färger på tröjor, på eng. Så att de tar det lite lugnare.  

Analys Knölvalen 

När läraren ska inleda något nytt använder hon verbal kommunikation genom tal och för att 

förstärka använder hon icke-verbal kommunikation i form av betoningar och hur hon placerar sig 

i klassrummet vilket Emmer et al (2006) framhäver som en viktig faktor. När hon skriver på 

tavlan är det en form av verbal kommunikation som sker via skrift. I slutet av lektionen blandar 

hon verbal och icke-verbal kommunikation genom att först förbereda dem på plingan sedan 

plinga men efter det muntligt påminna dem om att hon plingat. Att förbereda eleverna på att en 

övergång ska ske lyfter Carter & Doyle (2006) fram som en av tre punkter lärare ofta använder 

vid övergångar.  

Under observationerna kunde vi se att läraren låter det egna arbetet vara dangling (dinglande) 

(Kounin, 1977) under tiden hon flikar in information om den svåra uppgiften. Vi kunde även se 

och höra att läraren använder sig av group fragmentation (gruppfragmentering) för att släppa ut 

eleverna på rast, vilket enligt Kounin (1977) drar ner på momentum (tempo). I slutet av lektionen 

håller eleverna på med skilda saker eftersom vissa jobbade i boken medan andra var klara och 

jobbade med löspapper, detta kräver att läraren klarar av overlappings (överlappningar) (Kounin, 

1977), vilken betyder att läraren måste kunna hålla igång flera aktiviteter samtidigt. 

Resultat Sälen  

Detta är dagens första lektion men några elever har gått in i klassrummet innan klockan ringt och 

läraren har satt på en skiva med lugn musik. När klockan ringer droppar elever långsamt in. 

Läraren stänger av musiken, ställer sig framför klassen och frågar med låg röst om alla är där. Det 

droppar in lite fler elever men läraren kör igång genom att presentera oss och sedan säga. 

Hörrni, nu ska vi… ni ta fram eran xxxx-bok. (Hon lämnar därefter kort klassrummet och när hon 

återkommer ställer hon sig framför klassen). Hon säger sedan igen: Hörrni.  

Under intervjun berättar läraren hur hon gör för att få uppmärksamheten: 

[…] Om det är någonting, ibland har vi ju alltså använder overheaden och börjar man dra fram 

den då blir – oj nu kommer något nytt så här. Eller att man… tar någonting på duken från datorn 
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eller visar upp en bild så men ofta är det nog rösten mest alltså, det är nog det. Att man försöker se 

att man har alla med sig.  

Senare under intervjun kommer läraren tillbaka till:  

Ja, men jag använder nog mest rösten tror jag.  

Efter den muntliga genomgången börjar hon tillsammans med eleverna sammanfatta det 

viktigaste och skriva ner det på tavlan. Hon säger under intervjun att tavlan är till för att 

underlätta så eleverna vet vad de ska göra under lektionen eller i detta fall komma ihåg det 

viktigaste för skrivuppgiften. Läraren talar sedan om när det är sista elevens tur att säga något vid 

den gemensamma genomgången. Sedan arbetar de individuellt vid sina platser när läraren 

plötsligt ställer sig upp och berättar att hon nu tillåter ett nytt hjälpmedel i klassrummet. Hon ger 

dem ingen uppmaning att fortsätta arbeta utan böjer sig ner och fortsätter hjälpa eleverna. De 

flesta börjar arbeta men ett flertal pratar om det nya hjälpmedlet. När hon berättar om det nya 

hjälpmedlet ställer hon sig inte framför klassen utan gör det mitt i klassrummet där hon befinner 

sig för tillfället.  

En elev kom in sent och läraren gick då till elevens plats och förklarade med låg röst vad de 

höll på med, eleven frågade följdfrågor med väldigt låg röst. Denna lektion avslutas inte utan 

eleverna arbetar vidare medan vi intervjuar läraren vägg i vägg. Innan hon lämnar klassrummet 

ger hon en muntlig instruktion om vad de ska göra om de blir klara. Under intervjun blir vi dock 

störda av elever som inte vet vad de ska göra när de är klara. Under intervjun berättar läraren att 

hon ofta använder tavlan i ett sätt att kommunicera: 

Ja, att jag skriver upp en ordning att när vi gjort det här då… kommer det här att hända.       

Analys Sälen 

Kommunikationen i detta klassrum är mestadels verbal men eftersom denna lärare pratar lågt 

stora delar av lektionen så har den inslag av icke-verbala tecken i form av ändring i tonhöjd. 

Läraren betonar också att den mesta av kommunikationen är verbal. Läraren säger att hon ibland 

skriver upp arbetsgången på tavlan, detta är ett verbalt kommunikationssätt genom skrift. Det 

kräver också att läraren klarar av overlapping (överlappning) (Kounin, 1977), eftersom läraren då 

måste hantera att eleverna håller på med skilda saker från listan.   

Läraren ger i början av lektionen en verbal instruktion och när läraren sedan återkommer efter att 

en kort stund lämnat klassrummet ställer hon sig framför eleverna och de vänder sig framåt. Att 

hon placerar sig rakt framför eleverna kan enligt Emmer et al (2006) kopplas samman med att 

eleverna förknippar vissa platser med att läraren ska tala. Men när hon ska berättar om det nya 

hjälpmedlet ställer hon sig inte framför klassen och när hon berättat om hjälpmedlet blir det 

precis som Kounin (1977) skriver en dangle (dinglande), att elevernas skrivarbete blir hängande. 
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Detta kan enligt Kounin (1977) leda till att eleverna fastnar i det man pratat om istället för att 

återgå till arbetet.  

Genom att tala om vilken elev som ska få sista ordet förbereds de på att det snart ska ske 

något nytt vilket håller dem alert (bereda) (Kounin, 1977). Det gör också att eleverna förbereds på 

att en övergång är nära, vilket Carter & Doyle (2006) menar att många vana lärare gör. Innan hon 

lämnar klassrummet ger hon verbal kommunikation via rösten om vad de ska göra under tiden. 

Elever kom under intervjun och frågade eftersom de troligen inte hörde eller kom ihåg vad hon 

muntligt verbalt förmedlat att de skulle göra när de var klara.  

Resultat Delfinen 

Eleverna droppar in från rasten efter att skolklockan ringt. De pratar med varandra och mitt 

bland eleverna kommer läraren. Hon plockar med lite småsaker medan hon ser till att alla 

kommit in. Sedan säger hon: 

Sch… (Det går en stund och några elever tystnar). Med högre röst säger hon: Så! (Detta medan 

hon samtalar med några elever). Med ännu högre röst säger hon: Så! Nu ska vi se här! (samtidigt 

sätter hon armarna i sidan och ställer sig vid dörren).  

 

Alla elever tystnar och de flesta vänder sig framåt. När läraren sedan börjar introducera 

läxförhöret ställer hon sig framför klassen. Eleverna avbryter, ställer frågor om läxförhöret och 

ljudnivån höjs. Läraren plingar i klockan och alla tystnar, hon förklarar sedan klart. Under 

intervjun fick läraren frågan, hur hon kommunicerar med eleverna vid övergångar och hon 

svarade: 

Ja, det beror lite på. Ibland använder jag den här plingan (skratt) och det är ju mer liksom nu ska 

alla göra det här… Den använder jag nog alltid när jag ska avsluta någonting och sedan börja något 

nytt. Men jag kan ju också ibland använda den om det är lite pratigt men inte så mycket för det blir 

julite ehh det kan ju gå inflation i att använda plingan så jag använder den mest när jag ska bryta 

och göra något.  

Läxförhöret rullar sedan lugnt på och när det är slut så samlar läraren in alla böcker. Under 

intervjun säger hon att hon uppfattar det lugnast att hon delar ut och samlar in böckerna eller att 

de går en och en. Efter det säger läraren att de ska arbeta självständigt med ett svenskpapper. 

Läraren säger: 

Nu ska vi… 

Hon blir avbruten av en elev som frågar om det tidigare avslutade läxförhöret. De pratar åter en 

stund om läxan och återgår sedan till att prata om det självständiga arbetet med svenskpappret. 

Innan eleverna sätter igång och arbetar skriver läraren upp en arbetsgång på tavlan om vad man 

ska göra när man är klar med pappret. Under intervjun berättar läraren:  
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Ja, och det är för att de inte ska fråga för mycket. Det är ju jättejobbigt både för dem och mig men 

om de frågar – vad ska jag göra nu? Det gör de i alla fall en del men då kan man säga- titta på 

tavlan. […] sen är de ju äldre och kan läsa, det kunde de ju inte i ettan och då är det inte så lätt att 

läsa på tavlan.  

När lektionen närmar sig sitt slut går läraren fram och plingar i klockan, eleverna börjar direkt 

plocka undan och läraren får med rösten överrösta dem och säga att de ska sätta sig på sina 

platser innan de sedan lämnar rummet.  

Analys Delfinen 

Denna lärare använder sig mest av verbal kommunikation men även icke-verbal. Detta kan 

exemplifieras med starten av denna lektion när läraren gör ett antal verbala försök att starta och 

använder sedan verbal plus icke-verbal kommunikation i form av röst och kroppsspråk vilket 

resulterar i att de flesta tystnar och när hon sedan höjer rösten tystnar alla. Precis som Emmers et 

al (2006) forskning visar kan olika platser i klassrummet förknippas med olika saker och att 

läraren står vid dörren kan för dessa elever vara ett icke-verbalt tecken. Tillsammans med hur hon 

placerar sig, sätter armarna i sidan och tittar på de elever som pratar använder hon ett flertal icke-

verbala tecken. Hon börjar förklara, men när de börjar fråga och prata rakt ut använder hon den 

icke-verbala plingklockan och alla tystnar. Ordet så, används många gånger under lektionen vilket 

kan tolkas som en switch-signal (Doyle, 1986) för att visa på att en övergång ska ske.  

Under denna lektion kunde vi se att läraren gjorde en flip-flop (vippning) (Kounin, 1977) 

eftersom hon först gjorde en antydan till att starta upp arbetet med svenskpappret men sedan 

återgick till det tidigare avslutade läxförhöret. Under observationen såg vi att läraren använde 

tavlan för att skriva arbetsgången. Detta är ett icke-verbalt sätt som gör att läraren måste klara av 

overlappings (överlappningar) (Kounin, 1977), detta eftersom eleverna efter en stund sysslar med 

olika saker som läraren ska ha kontroll över. Vid lektionsslutet användes den icke-verbala plingan 

utan förvarning. Carter & Doyle (2006) lyfter fram förberedandet som en viktig del i att göra 

övergångar. Plingan fungerar i denna situation som switch-signal (Doyle, 1986) för att sluta.  

Resultat Hajen 

Detta var den första lektionen för dagen och läraren befinner sig i klassrummet medan eleverna 

kommer in i klassrummet efter att skolklockan ringt. De flesta elever sätter sig ner och läser vid 

sina platser. Efter några minuters läsning bryter läraren: 

Då kan ni läsa ut sidan ni håller på med. 

Ordet lyssna, är något hon under intervjun berättar att hon ofta använder för att få 

uppmärksamhet. Läraren placerar sig rakt framför klassen när hon talar med dem. Sedan följer en 

morgonsamling och när den är färdig frågar läraren: 



48 

 

Några funderingar? Nej, då ber vi vakterna att dela ut böckerna.  

Två elever delar då under tystnad snabbt ut böckerna. Hon talar om vilken sida de gemensamt 

ska läsa och skriver samtidigt upp det på tavlan. Under intervjun säger hon: 

Så som jag jobbar ofta så är det så jag sätter igång jobbet, har en gemensam genomgång oavsett 

vilket ämne det är, matte, svenska eller so. Att man har gemensamt först och sedan skriver på 

tavlan. […] Jag är ganska strikt för när de frågar – vad ska jag göra nu? - Men det står på tavlan.    

Efter att eleverna läst klart säger läraren med hög och tydlig röst: 

Tack, då läser jag hela texten… 

När det är klart följer en diskussion om vad de läst och läraren säger till innan det är sista elevens 

tur att säga något. Eleverna får behålla böckerna eftersom de behöver dem för att arbeta. Läraren 

tar fram ett papper och håller upp det framför klassen, hon går igenom det muntligt och pekar på 

vad som ska göras. Vakterna delar sedan snabbt ut papper till alla elever och de sätter igång att 

arbeta. En annan lärare fortsatte lektionen och läraren deltog i vår intervju.   

Analys Hajen 

Denna lektion innehöll inga pauser och läraren höll ett högt momentum (tempo) (Kounin, 1977) 

vilket enligt Kounin är viktigt för att få smooth transitions (smidiga övergångar). Hon ställer en fråga 

innan de börjar läsa men väntar inte länge på svar eftersom hon höll ett högt momentum (tempo). 

Frågor är ett exempel på hur man kan få eleverna med sig genom att som Kounin (1977) skriver 

hålla dem alertness (beredda).    

Läraren har verbal muntlig kommunikation med eleverna och under intervjun säger hon att 

även skriftlig verbal kommunikation används i form av tavlan. Hon står under lektionen stilla på 

samma ställe och detta medför att den icke-verbala kommunikationen genom kroppsspråk är 

begränsad. Enligt Emmer et al (2006) brukar lärarna stå på samma plats när de talar. Däremot 

talar hon tydligt, betonar viktiga ord och ändrar tonhöjd medan hon talar vilket är ett sätt att 

förmedla det verbala med inslag av icke-verbala medel. Under intervjun berättar hon att ordet 

lyssna, ofta används vilket kan ses som en switch-signal (Doyle, 1986).   

 Hon väljer att när hon ska bryta den muntliga genomgången, förbereda eleverna på att det 

snart ska byta genom att säga vem som får sista ordet. Detta är viktigt för att få med eleverna och 

göra dem alert (beredda) eftersom det enligt Kounin (1977) i längden gynnar hela gruppen. Även 

Carter & Doyle (2006) tar upp förberedandet som en viktig del i att göra övergångar.  
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Resultat Snäckan   

Vid lektionens början finns alla elever i klassrummet på sina plaster. Läraren kommer in och 

ställer sig framför klassen och tittar på de elever som fortfarande pratar med varandra. Innan hon 

presenterar oss säger hon: 

Hörrni ni.  

Hon presenterar oss och vänder sig efter det direkt till tavlan och börjar rita och skriva. Eleverna 

tittar på tavlan och läraren öppnar sedan med en fråga till alla i klassen: 

Vad kallas det? (Hon syftar på det hon ritat och skrivit). 

Det följer en diskussion om uppgiften på tavlan och sedan tittar läraren på några elever och säger: 

Hörrni ni, ni som pladder… pladder… vi räcker upp handen.  

Snäckans lärare säger under intervjun att tavlan ofta används för att kommunicera med eleverna 

för att visa vad de ska göra härnäst. Läraren berättar sedan att de ska arbeta i par och några elever 

börjar direkt prata om att de vill jobba ihop. Läraren får tillrättavisa dem, förklarar snabbt 

uppgiften och berättar sedan vem de ska jobba med och var. När de börjar arbeta så kommer 

vissa par igång snabbt medan andra par måste fråga vad de ska göra och läraren förklarar då för 

dem. Läraren slänger sedan en blick på klockan och säger högt: 

Tre minuter kvar! (Kort paus). Hörrni ni nu börjar tiden rinna ut.  

När de är klara med paruppgiften börjar läraren introducera det individuella arbetet: 

Hörrni ni nu tror jag ni ska få jobba lite själva. (Hon slänger en blick på klockan). Hon frågar 

sedan: Men hur många ord hittade ni? (Läraren kontrollerar hur många ord varje grupp har hittat). 

Sedan säger hon; Hörrni ni det ni ska få göra nu är att jobba med det här på lite olika papper.  

Pappret de ska arbeta med håller läraren upp och visar och pekar på, samtidigt som hon förklarar 

några av uppgifterna. Efter en stund börjar eleverna bli klara med det första pappret och den 

första går då fram till läraren och berättar att han är klar med pappret. Läraren säger högt till hela 

klassen att när man är klar så sitter man kvar så blir det inte så mycket spring. Läraren slänger åter 

en blick på klockan och ställer sig framför klassen. Läraren står med korslagda armar, när 

eleverna tystnat förändras det till hopknäppta händer på magen och hon berättar om vad som ska 

hända nu.  

Analys Snäckan  

Denna lärare upprepar under denna lektion orden: hörrni ni, som kan tolkas som en switch- signal 

(Doyle, 1986). Hon kommunicerar mest med verbala medel men använder även icke-verbala när 
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hon ställer sig framför klassen och när hon under ett par gånger använder sin tystnad, blick eller 

betoning av ord. Den icke-verbala kommunikationen syns även i slutet av lektionen när hon 

flyttar händerna från sidan till hopknäppta på magen och börjar den verbala kommunikationen i 

samma stund. När hon ska börja genomgången slänger hon ut en fråga, vilket enligt Kounin 

(1977) kan göra eleverna alert (beredda) genom att de inte vet vem som ska svara.  

Snäckans lärare ger eleverna väldigt snabba instruktioner för hur de ska göra pararbetet och 

det kan kopplas till Kounins (1977) begrepp thrust (kast). Eleverna kastas mellan olika aktiviteter 

och fastnar i det som läraren sade först, vilket var att de skulle jobba i par. Hon gör även en flip-

flop (vippning) (Kounin, 1977) under denna lektion när hon hoppar mellan det avslutade 

pararbetet och den individuella uppgiften. Innan de ska plocka ihop förbereder hon eleverna på 

att de snart ska bryta vilket Carter & Doyle (2006) menar är en del i övergångarna. Att förbereda 

kan enligt Kounin (1977) göra att eleverna hålls alert (beredda) vilket skapar ett group focus (grupp 

fokus). 

Anser lärarna det nödvändigt att planera övergångarna och vad anser lärarna vara viktigt 

för att skapa smidiga övergångar? (Ansvarig Sofia Wiberg) 

Resultat Knölvalen 

Knölvalens lärare anser att planering av både hela lektioner och övergångar är väldigt viktigt för 

att få smidighet:  

Ja, alltså. Väldigt noga, bra planering så man själv är helt säker på vad man vill göra och sen att 

man har tänkt efter vad som passar gruppen.  

Hon menar att det är viktigt att veta vad varje elev behöver och detta måste planeras innan 

lektionen. På frågan om hon planerar lektionsövergångarna så svarar hon: 

Ja, nu när ni säger övergångar så känns det såhär… jaha gör jag verkligen övergångar men på något 

sätt så gör man ju det i alla fall.  

I denna klass satt eleverna vid bänkar placerade i grupper med mellan två och fyra elever i varje 

grupp. Under intervjun fick läraren frågan om eleverna har allt material i bänkarna och hon 

svarade:  

Ja, i stort sett. De går och vässar pennor och hämtar saker och sådär. Men annars är tanken att de 

ska ha saker i bänkarna, lite böcker har jag hand om för att jag vill ha koll och rätta och sådär. 

Det underlättar övergångarna eftersom eleverna inte behöver resa sig för att hämta saker varje 

gång. Lärare hade valt att placera eleverna i grupper eftersom de ofta arbetar utifrån basgrupper, 

detta skapade enligt läraren smidiga övergångar då eleverna vet vilka de ska jobba med. Det 

negativa menar hon: 
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Det är mer på morgonen när jag ska prata som man får – ner med bänklocken… ner med 

bänklocken…  

Hon tar även upp att hon i slutet av lektionen ofta samlar ihop dem och släpper sedan ut dem i 

omgångar för att slippa trängseln.  

Analys Knölvalen 

Stensmo (2008) lyfter fram att planering av lektion ofta sker före, under och efter lektionen. 

Denna lärare lyfter fram att planering innan är den viktigaste biten men att hon även planerar 

övergångarna fast hon inte använt det ordet. Eleverna sitter i grupper och det är en del av läraren 

planering för att få smooth transitions (smidiga övergångar) (Kounin, 1977). Behöver man varje 

gång säga vilka som ska jobba sänkts momentum (tempo) för lektionen, menar läraren. Även att 

använda group fragmentation (gruppfragmentering) sänker enligt Kounin (1977) momentum (tempo) 

för lektionen.    

Resultat Sälen 

Läraren i klass Sälen lyfter fram att det viktigaste för att få smidiga övergångar är att noga planera 

lektionen, det hon lyfter fram som extra viktigt är: 

Ja, att man har koll på att någon kanske sitter och gör något helt annat och att det inte är okej då. 

Att man får med den också.  

Hon menar att arbetsro är en viktig faktor för att skapa detta. Det hon under intervjun lyfter fram 

som extra viktigt är: 

Nej men då ser jag till att alla liksom är med och lyssnar först. – Ja, men lägg ifrån er pennorna till 

exempel om de sitter med pennan, så att det blir konkret för dem.  

På frågan om hon anser att hon brukar få smidiga övergångar svarar hon  

Ja, och det är lite olika, olika dagar naturligtvis. Hur pass, dels hur pass förberedd man är själv och 

hur de har för dag liksom. 

På frågan, om hon innan lektionerna planerar övergångarna svarar hon: 

Ja, någonstans har jag ju… sen vet man aldrig hur långt moment, tid det tar.  

Hon lyfter även in att eleverna kan vara med och påverka till exempel hur de ska redovisa, men 

hon är noga med vad det ska innehålla och målet med det.  
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Analys Sälen 

Att läraren planerar innan lektionerna menar Stensmo (2008) är vanligt och Sälens lärare anser att 

hon även är flexibel för hur arbetet ska fortlöpa, vilket kan kopplas samman med, som Stensmo 

(2008); skriver att lärare ofta planerar både under och efter lektioner. Att vara flexibel under 

lektionen kan sägas vara samma sak som att vara lyhörd och detta kan kopplas till Kounins 

(1977) begrepp withitness (medvaro), vilket kräver att läraren kan läsa av klassen.   

Resultat Delfinen 

Delfinens lärare lyfter fram att struktur är viktigt och att hela tiden veta vad man vill och vad man 

ska säga. Hon menar att det är extra viktigt om man har en plingklocka, när man plingat måste 

man veta vad man ska säga. Det är även viktigt att lektionspassets delar hänger ihop, det gör att 

övergångarna kan bli smidiga menar hon. Hon menar vidare att man måste planera lektionen så 

man når ut till alla barn. Samtidigt menar hon att man måste vara flexibel för vad barnen önskar 

eller kunna hoppa mellan ämnen för att få ett flyt, till exempel förhöra både svenskläxan och 

matteläxan under samma lektion fast det är olika ämnen. 

Nu ska vi göra det här och nästa och sen så… att saker hänger ihop lite. Det var ju därför som jag 

då var tvungen att ta en diskussion… men jag tog ju lite matteläxan också men det var ju för att vi 

hade gjort den ena läxförhöret och så kom de in på det andra. Så det är lite vad barnen frågar efter 

också. Vad man går in på liksom.  

Ibland kan lektionerna vara långa och då behövs många övergångar och det är därför viktigt att 

planera vad man ska göra och i vilken ordning som är bäst för att orka. På frågan om hon anser 

att man bör planera övergångarna, svarar hon: 

Det tycker jag man behöver, speciellt i början när man är lärare. Sen tycker jag att man behöver… 

ha en planering för det… och det måste man ju få utifrån hur länge man har praktiserat yrket. För 

liksom med klassen, hur man tänker… så måste man ju ha en tanke med sina övergångar.  

I klass Delfinen sitter eleverna i rader av bord, det är mellan två och fyra i varje rad. Att säga till 

alla elever att gå och hämta materialet samtidigt kan skapa kaos menar hon och då uppstår lätt 

tjafs. Därför delar hon oftast ut materialet eller: 

Men när de själva ska gå en och en så det inte är att alla går samtidigt, då kan de hämta själva. .  

Analys Delfinen 

Läraren talar om att vara lyhörd för vad barnen önskar och detta kan kopplas till Kounins (1977) 

begrepp withitness (medvaro), vilket kräver att läraren kan läsa av klassen. Om man låter eleverna 

gå och hämta sitt material en och en betyder det att man använder sig av group fragmentation 

(gruppfragmentering) vilket enligt Kounin (1977) drar ner momentum (tempot). Delfinens lärare 
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lyfter fram att det är olika hur man planerar beroende på hur länge man jobbat och vilket grupp 

man har. Detta kan kopplas samman med en av Stensmos (2008) ramfaktorer, lärarens utbildning 

och erfarenhet som enligt honom påverkar lärarens planeringsutrymme.   

Resultat Hajen 

Under intervjun får Hajens lärare frågan om hon planerar övergångarna med svarar: 

Nej, det gör jag inte längre. Utan jag har gjort det så länge och gjort på samma sätt sedan jag 

började nästan. Säkert ändrat mig litegrann men… det är ingenting jag tänker på. […] Går på rutin.  

Hon säger vidare: 

Alltså det är ju lätt att gå från den här morgonsamlingen till det man ska göra för då är de liksom 

med, de vet vad som kommer, man tar alltid samma rutin så de är ju förbereda så det är ju enkelt, 

den biten. Sen är det ju så att… ska man bryta någonting helt då säger jag alltid åt dem – Lyssna, 

lägg ifrån er det ni har och vänd er mot mig nu.  

Sedan säger hon att:  

Det viktigaste är ju att ta med sig dem, att de verkligen förstår att de ska lyssna och sen att vara 

tydlig och att kanske köra samma mönster.  

Hon betonar att det är viktigt att hindra eleverna från att röra sig för mycket i klassrummet och 

detta finns med i hennes placering av eleverna i klassrummet. Hon säger att: 

Det är ju alltid så att när barn lyfter på rumpan så börjar de prata, så är det.  

Eleverna i klass Hajen satt vid bord men läraren säger under intervjun: 

Och vi har önskat att få tillbaka bänkarna igen.  

Hon menar att bord är bra för den naturliga rörelsen men med bänkar slipper man det onödiga 

springet. Eleverna sitter i grupper om två till fyra elever och har en del material på borden.   

Analys Hajen 

Hajens lärare menar att man måste ha struktur och mönster för hur lektionerna är uppbyggda. 

Kounin (1977) menar dock att läraren måste hålla eleverna vakna och som han benämner det att 

vara alert (beredd) vilket betyder att det inte ska vara förutsägbart. Detta är enligt honom viktigt 

då läraren ska behålla ett group focus (grupp fokus) med hela klassen i åtanke.  

Ramfaktorerna skolans ekonomi och rummets form är något få lärare kan styra över menar 

Stensmo (2008), denna lärare säger i intervjun att hon skulle vilja prova på bänkar om skolans 

ekonomi tillåter det. En annan ramfaktor Stensmo (2008) tar upp är lärarens utbildning och 

erfarenhet som enligt denna lärare spelar in i vilken utsträckning man planerar övergångarna.  
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Resultat Snäckan 

På frågan om Snäckan lärare planerar sina övergångar blir svaret nej. Däremot säger hon: 

Så det är ju bra om man har en planering men sen måste man vara flexibel och gå ifrån det. För 

ibland så kanske det inte alls kommer att funka. […] Så att till punkt och pricka känna inte som att 

det är någon större idé.  

Under intervju fick hon frågan huruvida hon hade en grundplanering och hon svarade: 

Ja, en grundplanering men inte direkt övergångarna, men ungefär vilken tidsaspekt det kommer att 

ta liksom.  

Hon säger vidare att hon har gjort på ungefär samma sätt sedan hon började jobba som lärare, 

kanske förändrat lite. Detta eftersom man inte vet hur lång tid eleverna behöver för varje del och 

om de under lektionen behöver prata om något annat som känns viktigt i sammanhanget. För att 

eleverna inte ska glida iväg eller göra annat medan man har en genomgång är det viktigt att först 

ha genomgången och sedan dela ut materialet.  

Snäckans lärare tycker att det viktigaste är att vara tydlig med vad man vill och låta det ta tid 

för vissa elever att komma igång. Man måste vara flexibel och känna av eleverna. Hon menar 

även att det är både henne och elevernas dagsform som spelar in för hur smidigt man kan arbeta 

med övergångarna. Hon säger att: 

Det är en, nog otroligt dagsstyrt känns det som. För ibland så får man med sig hela gruppen utan 

att göra i princip någonting och ibland känns det nästan som att man måste sätta ner tio stycken 

innan det kan hända någonting. Så det är dagsformen.  

I klass Snäckan sitter eleverna vid bänkar som är placerade som en halvmåne framme vid lärarens 

kateder. På frågan om hon placerar eleverna på något speciellt sätt för att få smidiga övergångar 

svarar hon: 

Det rummet är ju väldigt mycket styrt av att det ka vara så många ibland.  

Analys Snäckan 

Även denna lärare betonar planeringen men inte gällande övergångarna, utan innan och under 

lektionen, vilket Stensmo (2008) tar upp som viktigt. Att sedan under lektionen vara lyhörd kan 

kopplas samman med att läraren har withitness (medvaro) (Kounin, 1977) för att känna av eleverna 

och om de behöver mer eller mindre tid.  

Denna lärare menar att hon känner sig begränsad över hur hon kan placerar eleverna. Stensmo 

(2008) lyfter fram att rummets form kan begränsa lärarens möjlighet till en genomtänkt placering 

och detta var tydligt i denna klass.  
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Eventuella skillnader i arbetet med övergångar mellan ämnena matematik och svenska  

Vi trodde att det skulle kunna finnas några tydliga skillnader i hur lärare arbetar med övergångar i 

de två ämnena matematik och svenska men efter fem observationer i varje ämne kunde vi inte 

urskilja några tydliga sådana. Därför har vi valt att presentera en gemensam sammanfattning för 

de tio lärarna.  

Gemensam sammanfattning 

De tio lärare som har deltagit i studien har använt sig av många olika former av kommunikation 

till eleverna för att skapa sina övergångar. Vi har kunnat se att alla lärare använde sig av både 

verbal och icke verbal kommunikation och ofta i kombination med varandra på olika sätt. Icke-

verbal kommunikation visade sig exempelvis i hur lärarna placerade sig i klassrummet vilket enligt 

Emmer et al (2006) är viktigt eftersom eleverna kan förknippa lärarens olika positioner med olika 

saker. De flesta lärare ställde sig mitt framför klassen när de började tala eller skulle göra en 

övergång, dock tog inte mer än en lärare upp detta under intervjun vilket kan betyda att det är en 

oreflekterad kommunikation från lärarnas sida. Maltén (1998) menar att cirka 70 % av all 

kommunikation som sker är icke-verbal. Den icke-verbala kommunikationen som används kan 

vara av skild karaktär. Många av lärarna ändrar till exempel tonhöjd till både det lägre och högre 

när de talar, troligen för att öka effekten av vad de har att säga. Icke verbal kommunikation 

skedde också för att fånga elevernas uppmärksamhet så att de exempelvis visste var de skulle rikta 

sin uppmärksamhet. Detta kunde ske genom att läraren visade något med kroppen som fick 

eleverna att förstå vart de skulle titta. Vi kan utifrån våra observationer se att verbal 

kommunikation genom rösten var det vanligaste sättet att ge instruktioner vid övergångarna. 

Många lärare använder sig också av verbal kommunikation genom att skriva upp en arbetsgång 

för eleverna på tavlan för att underlätta övergångarna.   

De flesta lärarna förberedde eleverna på att det snart skulle ske en övergång och detta gör att 

eleverna hålls alert (beredda) på att det snart ska ske något nytt (Kounin, 1977). Kounin menar att 

lärarna får group focus (grupp fokus) om de håller eleverna alert (beredda). I många av 

observationerna kunde vi se att lärarna använde alertness (beredskap) genom att ställa frågor till 

klassen men de angav inte vem som skulle svara. I ett sådant fall kan många elever hållas 

fokuserade då alla måste vara beredda på att svara eftersom ingen speciell blivit tillsagd att ange 

ett svar (Kounin, 1977).  

När lärarna ville visa eleverna att något nytt skulle komma skedde det på olika sätt men många 

använde eller sa att de brukar använda någon form av switch-signal (Doyle, 1986). Några av lärarna 

hade speciella ord som de använde för att visa på en övergång medan några använde en 

plingklocka.  

Kounin (1977) tar upp ett antal saker som lärare gör som kan dra ner momentum (tempo) eller 

gör övergångarna ryckiga och osmidiga. I vår studie har vi kunnat se några av dessa användas. De 
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vi har sett är stimulus boundedness (stimulus- upptagenhet), fragmentation (fragmentering), dangle 

(dinglande), flip- flop, (vippning), thrust (kast), truncation (stympning) och owerdwelling (ältande).  

Vanligast förekommande i vår studie var dangle (dinglande) och fragmentation (fragmentering).  

I vad som anses viktigast när det gäller att skapa smidiga övergångar kan vi se att lärarna i vår 

studie tycker att det handlar om att planera övergångarna, att ha en struktur för hur dels 

övergångar men även hur hela lektionen ska se ut och att kunna fånga elevernas uppmärksamhet 

för att få dem med sig.  

Av de tio lärarna i vår studie som ansåg att övergångar eller hela lektionens struktur bör 

planeras för att skapa smidiga övergångar var det några lärare som ansåg att det var viktigare att 

planera övergångarna som ny lärare, för hos de som har jobbat ett tag sitter det i ryggraden. En 

övervägande del av de tio lärarna lyfter fram vikten av att kunna vara flexibel och anpassa sig 

efter eleverna och vad som för stunden händer. Här kan vi se en koppling till det Stensmo (2008) 

skriver om att planering ska ske före, efter och under en lektion. Att planera klassrummets 

utformning var också något som många lärare ansåg viktigt ur synvinkeln att skapa smidiga 

övergångar. Detta berör ramfaktorerna budget och rum som vi som lärare har att ta hänsyn till 

enligt Stensmo (2008) och något som även Carter och Doyle (2006) nämner att vi som lärare bör 

tänka på. Ur synvinkeln att planera och skapa smidiga övergångar var många lärare för 

användandet av bänkar istället för bord då eleverna inte behöver förflytta sig för att hämta saker. 

Dock fanns det lärare som ansåg motsatsen. 
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Diskussion 

Carter och Doyle (2006) lyfter fram tre punkter som erfarna lärare brukar göra för att skapa 

smidiga övergångar. I vår studie har vi fått fram att många av lärarnas arbetssätt överensstämmer 

med Carter och Doyles (2006) första punkt vilken innefattar; att genom signal uppmärksamma 

eleverna på att en övergång ska ske, ge instruktion om vad som ska hända och förbereda eleverna 

på vad som ska hända efter övergången.  Många av lärarna använde sig av en signal eller med 

andra ord, switch- signal (Doyle, 1986), för att få elevernas uppmärksamhet (exempelvis Staren 

och Snäckan). Att fånga elevernas uppmärksamhet tas även upp av Vråkens lärare som en av de 

viktigaste faktorerna för att kunna skapa en smidig övergång. Enligt forskning presenterat av 

Doyle (1986) används en switch- signal vid relativt enkla övergångar då det inte krävs så stora 

förändringar. Att de intervjuade lärarna som använder sig av switch- signals skulle göra någon 

skillnad vid olika tillfällen är inget de har poängterat. Flertalet lärare gav också tydliga verbala 

instruktioner om vad eleverna skulle göra och vad som skulle ske efter övergångarna.   

Liksom Carter och Doyles (2006) andra punkt, att vara placerad och ha god fokus och 

översikt på klassen vid övergångar kan vi också se att många lärare tillämpar, då de flesta är 

placerade framför klassen och inte gör annat när en övergång ska ske.   

Även den tredje och sista punkten som Carter och Doyle (2006) nämner överensstämmer med 

våra resultat. Denna punkt innefattar att skapa rutiner kring övergångarna. Här ser vi att många 

av lärarna i vår studie talar om vikten av planering och struktur. Det är två av de punkter som 

några tar upp, exempelvis Näktergalen, Ärlan och Hajen, som det viktigaste för att skapa en 

smidig övergång. Många lärare har även planerat kring ramfaktorn rum (Stensmo, 2008) för att 

skapa smidiga övergångar vilket Carter och Doyle (2006) lyfter fram att de sett att erfarna lärare 

gör.  

I de två sist nämnda punkterna handlar det om att ha och skapa kontroll, vilket Stensmo 

(2008) menar behövs för att eleverna ska arbeta mot uppsatta mål. Han menar även att lärarens 

ledarskap ska användas för att förebygga och åtgärda sådant som påverkar elevernas undervisning 

negativt och ett av lärarens redskap kan enligt Stensaasen och Sletta (1997) vara kommunikation. 

I alla klassrum vi har observerat har vi sett både verbal och icke-verbal kommunikation vilket 

stämmer överens med Stensaasens och Slettas (1997) tankar om att kommunikation är ständigt 

pågående i klassrummet. De menar även att kommunikationen kan vara framgångsrik och att om 

den inte är det bör läraren fundera över vad som gick fel. Exempelvis i de fall vi observerat där 

lärare gjort temposänkare eller ryckiga övergångar av olika slag som exempelvis dangle (dinglande) 

eller fragmentation (fragmentering) (Kounin, 1977) skulle det vara bra som lärare att reflektera över 

situationen. Under observationerna har vi sett att ryckiga övergångar och temposänkare lätt kan 

ske. Detta har iakttagits både hos lärare som säger sig planera övergångarna, exempelvis Ärlan, 

Staren och Sälen och de som säger sig inte göra det, exempelvis Näktergalen och Snäckan. Detta 
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kan ses i ljuset av att de flesta lärare även tar upp att man måste vara flexibel för hur lektionen 

utvecklas genom att vara lyhörd för vad eleverna behöver och plötsliga händelser vilket kan 

påverka de tidigare planerade övergångarna.  

Har man längre undervisningserfarenhet menar några lärare, exempelvis Vråken och Delfinen 

att övergångarna sätter sig i ryggraden och det då är lättare att vara flexibel. Malténs (2000) 

forskning visar att ledarskap troligen kan utvecklas och eftersom hanterandet av övergångar är en 

del i ledarskapet kan detta styrka det lärarna säger om att övergångar sätter sig i ryggraden. I SOU 

2008:109 finns resultat som visar på att det finns en önskan om att få in mer ledarskap i 

lärarutbildningen. Även vi anser att det skulle vara bra eftersom många lärare i vår studie säger att 

övergångarna som vi menar är en del i ledarskapet, sätter sig i ryggraden. Om lärarstudenter fick 

mer utbildning i ledarskap kan det vara så att denna kunskap skulle komma fortare.  

Många av lärarna säger att de istället för att planera följer en struktur och har ett mönster 

vilket kan jämföras med den forskning som Doyle (1986) presenterar som visade att det fanns 

olika regler som gällde vid olika delar av lektionen. Prat var tillåtet vid vissa delar av lektionen och 

vid vissa inte och från en given switch- signal skulle uppmärksamheten vara riktad mot läraren. 

Detta stämmer med det vi sett i de klasser vi har besökt. Eleverna har uppfattats vara medvetna 

om vad som gäller vid olika situationer. Detta handlar troligtvis om att de klarar av att avkoda 

(Maltén, 1998) den kommunikation som läraren sänder till dem.  

Både Maltén (1998) och Cooper & Simonds (1999) tar upp vikten av den icke verbala 

kommunikationen och vi har i vår studie kunnat se icke-verbal kommunikation användas på ett 

flertal sätt. Näktergalens lärare tar i intervjun upp att hon tar till icke verbal kommunikation i 

form av ett tyst-tecken till eleverna när de är som stökigast och hon annars skulle få höja rösten. 

Här kan vi se en koppling till det Maltén (1998) säger om att övning i icke verbal kommunikation 

skulle kunna leda till att lärarna når ut till fler elever.    
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Konklusion 

Vår studies syfte var att ta reda på hur ett urval lärare arbetar med övergångar mellan olika 

aktiviteter under en lektion i ämnena matematik och svenska. Vi trodde att det skulle finnas 

skillnader i hur övergångar genomförs i de två ämnena. Tanken var att göra en jämförelsestudie 

men några tydliga skillnader framkom inte, kanske skulle en jämförelse mellan ett teoretiskt och 

ett praktiskt ämne gett större skillnader. Vi har därför lagt större vikt vid hur alla lärare i stort 

arbetar med övergångar och kommit fram till att de flesta arbetar utifrån; att fånga elevernas 

uppmärksamhet genom olika switch- signals (Doyle, 1986), har gruppen under kontroll och uppsikt 

och att det finns någon form av struktur kring övergångarna. Lärarna arbetar utifrån att det är 

viktigt att planera men även att vara flexibel när det gäller hur en övergång ska genomföras. I 

planeringen är även klassrumsmiljön en genomtänkt faktor. Lärarens kommunikation till eleverna 

är viktig och då allrahelst i form av tydliga instruktioner så eleverna vet vad de ska göra och vad 

som sen ska hända. I vår studie har framkommit att information vanligtvis ges genom verbal 

kommunikation först muntligt och sedan som ett stöd för eleverna även genom skriftliga 

instruktioner. Den icke verbala kommunikationen kan i de flesta fall ses som en förstärkare till 

den verbala kommunikationen då de ofta används i kombination med varandra. Som den 

viktigaste faktorn för att skapa smidiga övergångar lyfte lärarna i vår studie fram att planera, ha en 

struktur och att fånga barnens intresse så man har dem med sig. 

Vissa lärare i vår studie talar om att ha struktur men att de inte prioriterar planering kring 

övergångar. Indirekt skulle vi säga att dessa lärare i grund och botten har en planering i och med 

att de från början har skapat en fast struktur. Andra lärare säger sig planera övergångarna och så 

finns de som nämner både och. Vi kan inte utifrån vår genomförda studie dra några slutsatser i 

om det finns några skillnader i hur genomgångarna genomförs mellan de som säger sig planera 

övergångarna i jämförelse med de som säger sig ha en fast struktur. Det skulle vara intressant att 

forska vidare och se om det är det någon skillnad i hur övergångar sker när de planeras från 

lektion till lektion jämfört med om de planeras utifrån en fast struktur?  

Något som också skulle vara intressant att undersöka är om det skulle se annorlunda ut med 

övergångar i en klass med yngre elever. Vi anser efter vår studie att planering kring övergångar är 

ännu viktigare i de yngre åldrarna då vår uppfattning är att yngre elever har lättare att bli 

distraherade.  Att jämföra ett teoretiskt och praktiskt ämne skulle också vara intressant.  

Något vi funnit intressant är Kounins (1977) begrepp group fragmentation (gruppfragmentering) 

vilket han lyfter fram som en temposänkare, med andra ord något negativt. I våra studier har vi 

inte upplevt det negativt utan tvärtom, ur den synvinkeln skulle detta också vara intressant att 

studera. 

De begrepp vi haft till hjälp vid analyserandet av denna studie har gett oss en stor inblick i 

lärarens arbete med övergångar mellan aktiviteter under lektionerna då vi fått upp ögonen för 
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saker som vi inte tror att vi hade reflekterat kring annars. Vi har sett hur lätt det är att göra små 

saker som man som lärare i stunden inte tänker på som kan få stora konsekvenser vid 

övergångarna. Exempelvis kan det handla om att inte hålla sig till ämnet utan hoppa mellan olika 

saker, att som lärare påverkas av yttre faktorer och inte ge instruktioner på ett tydligt genomtänkt 

sätt. Detta är nu något som vi tar med oss till vårt kommande yrkesliv och hoppas att vi kan ha 

nytta av för att skapa smidiga övergångar och lektioner där tiden används på ett aktivt och 

produktivt sätt. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

UPPSALA UNIVERSITET 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  11-11-10 

 

Information för samtycke till deltagande i vår studie 

Vi är två lärarstudenter som läser vår examenstermin vid Uppsala Universitet. Vi skriver nu vår 

examensuppsats som i stora drag ska handla om ledarskap och kommunikation. Vi kommer att 

göra en jämförelse mellan de två ämnena matematik och svenska. Tanken är att observera alla 

lärare som deltar i studien vid ett lektionspass inom ett av de aktuella ämnena. När observationen 

är gjord kommer vi även att genomföra en intervju med den berörda läraren. Under 

observationen kommer läraren vara den vi har störst fokus på men elevernas reaktioner kommer i 

vissa fall att noteras.  

Alla som deltar i vår studie kommer att vara anonyma. I vår uppsats kommer personerna och 

skolorna att nämnas vid fingerade namn. Uppgifter om skolor och personer kommer vara så pass 

allmänna att det inte ska kunna framgå var vi gjort vår studie. Det insamlade materialet från 

observationerna och intervjuerna kommer enbart att användas inom ramen för vårt 

examensarbete. När vårt examensarbete är godkänt och klart kommer det insamlade materialet 

att förstöras. Det insamlade materialet kommer att hanteras av oss som genomför studien. Vid 

behov kan det hända att vår handledare Matts Dahlkwist även kommer ta del av det insamlade 

materialet eller om våra opponenter eller examinatorer kräver att få se insamlat material.  Då vi 

redan vid registreringen av materialet kommer använda fingerade namn på personer och skolor 

kommer alla personer och skolor vara anonyma även mot ovan nämnda personer om de skulle ta 

del av materialet. 

Du deltar frivilligt i vår studie och har rätt att när som helst under studiens gång avbryta ditt 

deltagande.   

Jag samtycker till att delta i ovan nämnda studie: 

_________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande:  

_________________________________________________________________________ 

 

Studenternas undertecknande:_______________________________________________ 

 

Datum:___________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

UPPSALA UNIVERSITET 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  11-11-10 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter vid Uppsala Universitet som läser vår examenstermin. Vi håller på med 

vår examensuppsats som i stora drag kommer handla om ledarskap och kommunikation i 

klassrummet. Vi kommer göra en jämförelsestudie kring detta mellan ämnena matematik och 

svenska. Vår tanke är att vid ett lektionstillfälle observera läraren i klassen och sedan göra en 

efterföljande intervju. Så fokus under observationerna kommer ligga på att studera läraren men 

vid kommunikation från lärarens sida kan det hända att en elev på något sätt kan behöva nämnas. 

Troligast är att hela gruppen kommer behöva nämnas som grupp exempelvis utifrån hur gruppen 

reagerar på lärarens kommunikation. Alla lärare och elever som på något sätt är involverade i vår 

studie kommer att vara anonyma. Vårt observationsmaterial kommer endast att läsas av 

undertecknade och vid behov deras handledare, Matts Dahlkwist samt opponenter och 

examinatorer. Skulle dessa personer av någon anledning behöva se det insamlade materialet 

kommer uppgifterna att vara anonyma då vi redan vid genomförandet av studien kommer 

använda fingerade namn på skolor och personer. I uppsatsen nämns skolor, lärare och eventuella 

elever också med fingerade namn. Uppsatsen är sedan offentlig. Om någon inte vill att deras barn 

deltar i denna observation kommer barnet att finnas med i klassrummet under observationen 

precis som vanligt men vi kommer bortse från händelser som eventuellt kan ha påverkats av 

denna elev. 

 Vid eventuella frågor hör av er till oss via mail: Marie-Louise.Westerlund.3306@student.uu.se. 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning Marie-Louise Westerlund och Sofia Wiberg 

 

Åter till klassläraren senast:  

Jag som målsman för ___________________________________godkänner att han/hon 

får delta i er studie. 

Namnteckning:_____________________________________________________________ 

Namnförtydligande:_________________________________________________________ 

 

Jag som målsman för ___________________________________vill inte att han/hon deltar 

i er studie. 

Namnteckning:____________________________________________________________ 

Namnförtydligande:_________________________________________________________ 
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Intervjufrågor 
 

Inledande/bakgrund: 

1. Hur stor skola arbetar du på? Antal elever och vilka årskurser? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Hur länge har du arbetat som lärare? 

4.  Hur länge har du haft denna klass? 

Tema - övergång 

1. Kan du beskriva hur du kommunicerar med eleverna vid övergångar mellan olika 

aktiviteter under en lektion.  

2. Använder du dig av samma kommunikationsformer vid alla dina lektioner med 

klassen i detta ämne?  

3. Anser du att ditt sätt att kommunicera med eleverna fungerar bra och ger dig snabba 

och smidiga övergångar?  

 Utveckla. Vad? Hur? Varför?  

 För och nackdelar  

4. Vad anser du vara det viktigaste för att skapa smidiga övergångar mellan olika 

aktiviteter? 

Tema - didaktik 

5. Har du någon grundplanering/tanke med de kommunikationsval du gör vid övergångar 

under en matematiklektion/svensklektion? 

 Om ja, kan du beskriva den didaktiska tanken? 

 Om nej, kan du beskriva varför det inte finns någon didaktisk tanke?  

6. Tycker du att man behöver ha en grundplanering/tanke för hur övergångarna ska gå 

till? Varför? Varför inte? Utveckla 

7. Hur ser dina tankar kring klassrumsmiljön ut om du tänker på övergångar? 
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Skola:____________________Tillfälle:________Datum:_______________Tid:____________ 

 

Tid Övergång  Kommunikation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


