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Sammanfattning 

Syftet med den här studien har varit att undersöka vilka uppfattningar och attityder elever och lärare 

har kring lärande och hur lärandet fungerar i skolan. Vilka faktorer anser de viktiga, vilka problem 

finns, och hur medvetna är egentligen eleverna om sitt eget lärande? Studien genomfördes på tre 

gymnasieskolor i Sverige och datan är insamlad med hjälp av enkäter och kvalitativa intervjuer. 

Resultaten visar framförallt att de flesta eleverna har svårt att skilja på betyg och lärande och om de 

ska värdera dem separat tycker många av dem att bra betyg är viktigare än att faktiskt kunna saker. 

Eleverna anser att det är väldigt viktigt att ha en bra lärare och kvalificerar en bra lärare som någon 

som “bryr sig, kan mycket, kan förklara bra och är rättvis”. Den största negativa faktorn anser både 

elever och lärare vara brist på tid. Undersökningen visar även på en del skillnader i attityderna till 

lärande mellan lärare och elever som antingen studerar eller undervisar på yrkeslinjerna (praktiska 

linjer med syfte att sätta eleverna i arbete direkt efter examen) och lärare och elever som studerar 

eller undervisar på icke-yrkesprogram (teoretiska, estetiska eller idrotts-program) som är 

intressanta. T.ex. att lärarna på yrkesprogrammen värderar sin egen betydelse som av lite större vikt 

när de jämför sig själva med andra typer av lärare, samt att eleverna på yrkesprogrammen tenderar 

att värdera betyg som aningen mindre viktiga än eleverna på de praktiska och teoretiska 

programmen.  

!
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1. Inledning 
!
Om man ska förenkla en lärares uppgift skulle den bli något i stil med “den som ska lära eleverna 

det som står i kursplanen” och elevens uppgift till att “lära sig det läraren lär ut”, men alla som på 

något sätt är verksamma i någon form av utbildning vet att det inte är så enkelt som det låter. 

“Lärande” kan delas upp och ses från ett oändligt antal vinklar och de faktorer som kan påverka 

lärandet är många.  

!
Under min lärarutbildning fick jag möjligheten att förlägga en del av en termin på ett universitet i 

England, vilket jag också gjorde. Där stötte jag på en lärare som berättade för mig om olika 

personlighets-tester bl.a. “Myers Briggs type indicator”. Detta test går ut på att man gör en rad olika 

tester där man ska svara på frågor som kan innebära allt från favoritfärg till hur man tror man skulle 

agera i olika situationer. Resultatet av detta test blir en kombination av fyra bokstäver där man 

sedan i ett slags facit kan läsa av hur man “är” och hur man rimligen borde agera och känna inför 

olika typer av utmaningar. Läraren använde detta i sin undervisning och menade på att han hade 

hittat en stor “nyckel” till lärande genom att kategorisera elever på det här sättet, eftersom “students 

are so unaware of their own learning”.  

Detta citat har stannat hos mig trots att det är ganska precis tre år sedan jag kom hem från England. 

Jag tror inte denna lärare har rätt, men det finns något intressant i att en erfaren lärare kan ha en 

sådan fyrkantig och svartvit syn på ämnet.  

Det är ofta fokus på undervisning i lärarutbildningen snarare än lärande (som jag har upplevt det) 

och jag skulle jag vilja lära mig om hur “lärandet” ser ut ute i den svenska skolan. Hur ser 

medvetenheten ut kring lärandet? Vilka förutsättningar anser lärare och elever behövs för ett 

framgångsrikt lärande? Syftet med den här uppsatsen är att bidra till en ökad kunskap om vilket 

förhållande lärare och elever har till termen “lärande” och få en inblick i hur det fungerar ute i 

skolorna.  

!
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2. Syfte och frågeställningar !
Syftet är att undersöka uppfattningar och attityder kring lärande hos elever och lärare på tre 

gymnasieskolor i Sverige. 

!
Frågeställningar: 

!
- Vilken betydelse har läraren för elevers lärande?  

- Vilka hinder finns det för elevers lärande i dagens skola? 

- Vilka tankar uttrycker eleverna kring deras eget lärande?  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3. Bakgrund och tidigare forskning 
!

Svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap fortsätter att 
försämras. Det visar resultaten från PISA 2012. Utmärkande är framförallt att resultaten 
försämrats ytterligare i samtliga tre kunskapsområden mellan 2009 och 2012. För första 
gången presterar svenska elever under OECD-genomsnittet i såväl matematik som 
läsförståelse och naturvetenskap. (skolverket 2014) !

Under mediaåret 2014 så har skolan och framförallt dessa PISA-resultat tagit upp väldigt mycket 

plats i kvällstidningarna runt om i Sverige. Det verkar finnas ett kunskapsproblem i skolorna och 

det undersöks (och bortförklaras) brett och vitt av flera olika aktörer.  

Lärande i skolan är komplicerat och mångfacetterat och trots att det finns väldigt mycket forskning 

att tillgå så är det svårt att dela ut “färdiga lösningar” på grund av detta. Det är därför viktigt att vi 

fortsätter prata om ämnet och diskutera det på både internationell, nationell och lokal nivå.  

!
3.1 Litteratursökning 
Metoden för litteratursökning har i övervägande del bestått av så kallad “kedjesökning” (Rinecker 

& Stray Jörgenssen, 2014, s. 138), dvs att man kommer i kontakt med ny forskning eftersom man 

läser. 

Till exempel så är visible learning and the science of how we learn av John Hattie och Gregory 

Yates en väldigt bra sammanfattning över mycket av den forskning som finns på området och med 

hjälp av den har jag kommit i kontakt med fler böcker och artiklar som varit relevanta för ämnet. 

Jag har även använt databaser som ERIC och Libris för att hitta källor, men även google och google 

schoolar. 

!
3.2 John Hattie 
John Hattie är en utbildningsforskare som är verksam vid Auckland University i Nya Zeeland. Han 

har skrivit flertalet böcker om lärande varav två kommer användas i den här uppsatsen. 

Synligt lärande (2009) är en syntes av 800 meta-analyser på elevprestationer som har utförts främst 

i engelskspråkiga länder. “En metaanalys är en form av systematisk granskning som inbegriper en 

sammanfattning av resultaten från många olika kvantitativa studier och ett antal analytiska test för 
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att visa om en viss variabel har en effekt i de olika undersökningarna” (Bryman 2011 s.652) I grund 

och botten är det fler än 50 000 studier, och deltagandet av ca 80 miljoner elever som mynnat ut i 

denna bok. För att bedöma påverkan hos de olika faktorerna använder sig Hattie av begreppet 

effektstorlek (d). Effektstorlek är måttet på de olika faktorernas påverkan på studieresultaten. Han 

har räknat ut medelvärden och standardavvikelser i de olika grupperna och sedan jämfört 

experimentgrupperna med kontrollgrupper för att sedan kunna samla alla faktorer på  

en och samma linje (för att kunna jämföra dem med varandra). Han kategoriserar slutligen 

effekterna enligt följande schema: 

!
Totalt har Hattie identifierat 138 faktorer och dessa delas upp i de olika kategorierna; hemmet, 

eleven, läraren, skolan samt läroplanen/utvecklingsprogram och andra faktorer som är knutna till 

undervisningen. Syftet med studien är att presentera en samlad idé om vad som är viktigt när man 

ska påverka och förklara elevers studieprestationer. Hatties studie visar att medeleffekten (det är 

flera faktorer under respektive kategori) är starkast för kategorierna läraren (d=0,49), läroplanen/

utvecklingsprogram (d=0,45) och undervisningen (d=0,44).  

På en mer detaljerad nivå inom ovanstående kategorier går Hattie in på ämnen som klasstorlek, 

störande elever, förtroendefulla relationer mellan lärare och elev, Lärares tydlighet i undervisningen, 

vikten av att ha en tydlig målbild, nivågruppering, elevers självskattning av betyg, 

föräldraengagemang och ekonomiska resurser.  

Hattie visar att det finns en tydlig koppling mellan elever som är duktiga på att själva skatta sina 

betyg och studieresultat (1,44) Han nämner också vikten av att läraren är tydlig i sin undervisning 

(d=0,75) samt att det är viktigt med förtroendefulla relationer mellan lärare och elev (d=0,72). Det 

är också viktigt att ha tydliga mål i skolan (d=0,56) inte bara för kursen utan för varje lektion. 

Hattie illustrerar detta i ett exempel som involverar att bestiga en bergvägg: 

!
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Situationer som ofta är farliga kräver återkoppling samt att lärandemål och kriterier för 
måluppfyllelse är kristallklara. En viktig funktion hos utmanande och specifika mål är att de 
fokuserar på uppmärksamhet och ansträngning och därmed gör den lärande mer medveten 
och angelägen om att få återkoppling som avser dessa mål. (Hattie 2009, s.48) !

Föräldraengagemang har en effektstorlek på (d=0,51) medan Hattie menar att ekonomiska resurser 

(d=0,23) inte har någon större inverkan på elevers studieresultat. Inte heller klasstorlek (d=0,21) 

menar han påverkar i någon större grad (möjligen förbättrar de lärarens arbetssituation). Värt att 

nämna är dock att han i sin bok referat till forskaren J.D Finn (2002) som menar att de positiva 

effekterna man förväntar sig av att minska klasstorlekarna inte uppstår på grund av att lärare inte 

drar nytta av att ha en mindre grupp. Istället fortsätter man att undervisa på samma sätt man gjort i 

en större grupp och av denna anledning kan man inte förvänta sig några drastiska förbättringar av 

studieresultaten. (2009, kapitel 6, klasstorlekar)  

I sin bok talar Hattie om nivågruppering (d=0,12) som en dålig lösning på eventuella 

kunskapsproblem, det kan istället skapa “djupa negativa rättviseeffekter” (Hattie 2009, s. 147) Det 

finns andra saker som han anser vara en bättre lösning t.ex. att lärare utvecklas professionellt.  

Störande elever kan vara en stor negativ påverkansfaktor. För detta saknas dock underlag för att 

frambringa en effektstorlek, men Hattie är tydlig när han förklarar att kunna tillämpa disciplinära 

åtgärder och minska störande beteenden måste vara en “kärnkompetens hos en framgångsrik lärare” 

(Hattie 2009 s. 147) Han är dock noga med att påpeka att det inte handlar om att lyfta ut eleven från 

klassrummet, utan om att jobba för ett bättre klassrumsklimat.  

Avslutningsvis summerar Hattie med att förklara att det är helt enkelt viktigt att lärare i grunden är 

instruktiva, påverkande, omtänksamma och aktivt passionerade i sin undervisning. 

!
3.3 Kritik mot Hattie 
Många menar dock att det finns andra viktiga saker utöver studieprestation som också ingår i 

skolans uppdrag, men som inte behandlas av Hattie överhuvudtaget. Professorn Claes Nilholm som 

är verksam vid Malmö universitet uttrycker i sin artikel Det är dags att kritiskt granska John Hattie 

i Lärarnas pedagogiska magasin (2013-11-21) att det finns andra egenskaper som elever också 

måste utveckla, t.ex. lusten för lärande, att fungera med kamrater, självständighet, kritiskt tänkande, 

solidaritet samt att de måste förberedas för att bli aktiva samhällsmedborgare. Vilket han inte anser 

ingå i Hatties modell av en framgångsrik skola. Svein Sjoberg (2012) Har också kritiserat Hattie i 

hur han sammanställt och redovisat sina resultat och menar att det finns för många gråzoner i hur 

man tolkar den här typen av data. 
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3.4 John Hattie och Gregory C. R. Yates 
Visible Learning and the science of how we learn (2014) är Hatties senaste bok som han skrivit 

tillsammans med en Australiensaren Gregory C. R. Yates, professor i kognitiv psykologi. 

Den här boken bygger vidare på forskningen i visible learning men får ytterligare en dimension 

med hjälp av Yates. Här går författarna mer ingående in på hur det faktiskt går till när vi lär oss. 

Boken är indelad i tre delar. “learning within classrooms”, “learning foundations” och “know 

thyself” och behandlar bl.a. ämnen som; lärarens personlighet, relationen mellan lärare och elev, hur 

vi lagrar kunskap samt en del myter om lärande som fått fäste genom åren.  

Resultaten redovisas inte med hjälp av effektstorlekar utan läggs fram som en diskussion i löpande 

text. Precis som i synligt lärande så visar de centrala resultaten i denna bok på hur viktig läraren är 

för elevers inlärning och välbefinnande. De behandlar också eleven som individ och tydliggör 

vilken utsatt situation en del elever upplever att de befinner sig i och att det därför är viktigt med 

omtänksamma och lyhörda lärare: 

!
Learning for many students is a risky business. The positive Teacher-student relationship is 
thus important not so much because this is worthwhile in itself, but because it helps build the 
trust to make mistakes, to ask for help, to build confidence to try again, and for students to 
know they will not look silly when they don’t get it the first time. (Hattie & Yates, 2014 s.21) !

Hattie och Yates diskuterar även ämnet tid, och svårigheterna som uppstår kring det. De visar på en 

oerhörd variation när det gäller hur lärare och elever planerar sin tid och belyser problematiken 

kring detta när man ska lära tillsammans i en grupp. 

!
3.5 Håkansson och Sundberg 
Utmärkt Undervisning (2012) är skriven av Jan Håkansson och Daniel Sundberg, båda verksamma 

vid Linneuniversitetet i Växjö. År 2011 fick vi en ny skollag i Sverige som ställer tydliga krav på att 

undervisningen är vetenskapligt förankrad. Skolverket gav i samband med detta, i uppdrag till dessa 

författare att sammanställa en översikt över den forskning som finns och vilka samband som finns 

mellan olika forskningsfaktorer och elevers studieresultat. Bokens syfte är att tjäna som ett 

hjälpmedel till rektorer, andra huvudmän och lärare i organiseringen av den pedagogiska 

verksamheten på skolor runt om i Sverige. I boken behandlas ett flertal områden som rör lärare, 

elever och undervisningen bl.a.vikten av lärares kompetens. Håkansson och Sundberg menar att det 

är viktigt att läraren har en god ledarkompetens, god didaktisk kompetens men också en god 
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relationell kompetens. Med relationell kompetens menas att läraren har ett intresse av att förstå och 

göra sig förstådd hos eleverna och att hen helt enkelt har förmågan att kunna bygga en bra relation 

med sina elever.  

De, precis som Hattie i Visible learning, diskuterar även klasstorlek och är också inne på att det 

faktiskt inte har jättestor inverkan på studieresultaten ifall grupperna blir mindre. De delar dock upp 

problemet i mindre bitar och visar forskning som tyder på att vissa grupper (t.ex. elever med 

utländsk härkomst) presterar bättre i mindre grupper. 

De berör också ämnet “nivågruppering” eller “differentiering” och menar på att detta väldigt sällan 

har någon god effekt utan tvärtom kan ha negativ inverkan på gruppen då det skapar känslan av 

orättvisa. De avslutar dock avsnittet med att inflika att nivågrupperingar: 

!
kan (min kursivering) vara effektivt under vissa omständigheter. Det handlar då till exempel 
om att eleverna grupperas för ett eller två ämnen, och att grupperingen inte omfattar alla 
läroplanens delar vilket innebär att eleverna tillhör heterogena grupper under större delen av  
sin skoldag.” (Håkansson och Sundberg 2012, s.101) !

3.6 Artiklar 
Good, Slavings, Harel & Emerson har studerat hur frågor ställs i klassrummet. Vilken effekt har 

frågeställandet hos lärare och elever i olika åldrar? För att kortfattat summera deras avhandling så 

finns det mönster som tyder på att ju äldre elever blir desto tveksammare blir de till att ställa frågor 

eftersom att de tror att frågeställandet är ett tecken på svaghet eller ointelligens. Vilket hindrar 

kunskapssökande hos elever och därför också inlärningen.  

!
Childs & Shakeshaft har tillsammans med en rad andra forskare studerat hur ekonomiska medel 

påverkar studieresultaten. Flertalet forskare har under åren sagt att effekten av ökade resurser är 

försumbar, vilket också egentligen är kontentan i Childs och Shakeshafts forskning. De har dock 

lyckats finna en del data som visar på att elever som gått i skolor med hög lärartäthet, samt 

välutbildade och välbetalda lärare - generellt presterar bättre senare i livet. Slutligen kom de fram 

till att det trots allt kan finnas ett samband ifall pengarna spenderas på rätt saker, t.ex. lärarlöner och 

undervisningsmaterial.  

!
!
!
!
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3.7 Teoretisk utgångspunkt 
Studien utgår ifrån det sociokulturella perspektivet. 

Det sociokulturella perspektivet myntades av den ryske psykologen och pedagogen Lev Vygotsky. 

Han levde ett kort liv och dog av turberkulos vid endast 37 års ålder. Vygotskys teorier fick aldrig 

något stort genomslag under hans livstid utan det är först flera år efter hans död som pedagoger och 

forskare verkligen uppmärksammat dem. (Lindqvist 1999 s.7) 

Vygotskys huvudtes är att lärande är sociokulturellt, vilket enkelt uttryckt förklaras som att lärande 

erfars genom ett komplext samspel med andra individer. Han beskriver det som en inre process som 

förändras av yttre påverkan (till skillnad från konstruktivismen som menar att lärande endast är en 

inre process) samt med hjälp av olika redskap (artefakter) och mediering. 

!
Begreppet medierar – som kommer från tyskans Vermittlung (förmedla) – antyder således att 
människor inte står i direkt, omedelbar och otolkad kontakt med omvärlden. Tvärtom 
hanterar vi den med hjälp av olika fysiska och intellektuella redskap som utgör integrerade 
delar av våra sociala praktiker. (Säljö 2000 s. 81) !

Artefakter kan förklaras som “de intellektuella och praktiska resurser som vi har tillgång till och 

som vi använder för att förstå omvärlden och för att handla” (Dysthe 2003 s.45) T.ex. 

kassaapparater, datorer eller mikroskop. Artefakter kan också vara mindre konkreta “saker” som vi 

kan använda oss av t.ex. formelsamlingar eller minnestekniker. Språket är dock det främsta och 

viktigaste av de “intellektuella” redskapen vi använder när vi medierar vår tolkning av omvärlden; 

“utifrån ett sociokulturellt perspektiv är kommuniktiva processer förutsättningar för människans 

lärande och utveckling” (Dysthe 2003 s.48)  

Språket är alltså vår främsta resurs när det gäller att kommunicera och delta i den praxisgemenskap 

där vi befinner oss, det yttre talet är det som senare blir det inre talet som blir direkt kopplat till det 

som är vårt tänkande. Vygotsky förklarar det själv såhär; ”Thus, with the help of speech children, 

unlike apes, acquire the capacity to be both the subjects and the objects of their own 

behaviour” (1978 s.28) 

!
Vygotsky intresserade sig i sin forskning av lärarens betydelse och är väl förknippad med vad som 

kallas den “proximala eller närmaste utvecklingszonen”. En elev eller annan lärande person 

befinner sig i denna när den har kommit så långt i sin utveckling den kan på egen hand, men sedan 

behöver hjälp för att komma vidare. (Dysthe 2003 s.81) Får man den hjälpen man behöver kommer 
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man tillslut kunna göra även detta moment själv och den proximala utvecklingsxzonen “flyttas 

framåt”. 

!
“En suggestiv tanke i Vygotskys idévärld är att människor ständigt befinner sig under utveckling 

och förändring. Vi har i varje situation möjlighet att ta till oss – appropriera – kunskaper från våra 

medmänniskor i samspelssituationer.” (Säljö 2000 s.120) 

Frågan är alltså kanske inte huruvida vi lär oss utan snarare vad vi lär oss, men för att vi ska lära oss 

behöver vi interagera med andra individer. 

!
Vygotsky benämner miljön där man lär tillsammans med andra som en “praxisgemenskap”. För att 

skolan ska bli en väl fungerande praxisgemenskap så menar Dysthe (2003 s.38) att skolan bör sträva 

efter att:  
!
skapa en god läromiljö och situationer som stimulerar till aktivt deltagande. Det gäller att 
skapa interaktionsformer och miljöer där individen känner sig accepterad och som på ett 
positivt sätt kan forma den lärandes identitet, bl.a. genom att eleven känner sig uppskattad 
både som någon som kan något och som någon som kan betyda något för andra. Redan att 
delta och bli uppskattad i en grupp ger motivation för fortsatt lärande. (Dysthe 2003 s. 38) !

Det finns flertalet andra teorier som skulle gå att applicera på den här uppsatsen (t.ex. 

kognitivismen och konstruktivismen) men jag väljer att begränsa mig till den sociokulturella teorin 

på grund av de ramar som givits i instruktionerna till denna uppsats.  

!
!
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4. Metod 
Jag har använt mig av en kombination av två olika metoder, En webbsurvey (enkät) samt intervjuer. 

Min webbsurvey bestod av två enkäter, en till elever (bilaga I) och en som var avsedd för lärare 

(bilaga II). Elevenkäten innehöll fjorton frågor och lärarenkäten tio. Frågorna i lärarenkäten är 

konstruerade ifrån ett lärarperspektiv och elevernas utifrån ett elevperspektiv. Jag använde mig av 

en onlinetjänst som heter surveymonkey (www.surveymonkey.se) när jag konstruerade enkäterna. 

Det är en hemsida där man betalar en summa pengar för att med hjälp av en enkel mjukvara 

konstruera enkäter som sedan får en egen webbadress som man kan dela ut till respondenterna. 

Man kan välja hur enkäten ska se ut rent visuellt (färgschema och layout) samt hur frågorna ska 

utformas och hur svarsalternativen ska se ut (t.ex. rankningsskala, rullgardinsmenyer eller klickbara 

svarsalternativ). Under varje fråga la jag även in ett kommentarsfält där den som svarar på enkäten 

kan kommentera eller vidareutveckla sitt svar på frågan. 

!
För att enkäterna skulle nå respondenterna så skrev jag ett kort brev (bilaga III) där jag förklarade 

syftet med enkäten, vad den handlade om och vilka som inbjöds att svara på den (i det här fallet 

gymnasieelever och lärare) och skrev ut och delade ut detta brev på de tre gymnasieskolorna jag 

valt ut. I brevet fanns den länk som respektive målgrupp behövde följa för att ta sig till enkäten, 

samt en önskan till läraren som läste brevet att både göra enkäten själv samt att se till att de elever 

de har kontakt med fick möjlighet att göra enkäten. Jag har försökt att personligen prata med så 

många lärare som möjligt, men också använda mig av “lärarfacken” (postfack) som finns på 

skolorna för att informationen skulle nå så många som möjligt. Jag lämnade ut drygt 200 brev 

fördelat på tre olika gymnasieskolor. Innan jag publicerade enkäten testade jag varje enkät på tre 

individer som matchade respektive respondentgrupp (totalt sex testindivider) för att få feedback om 

eventuella problem eller otydligheter som behövde åtgärdas. Tyvärr fick jag endast in 19 svar på 

lärarenkäten, vilket betyder att bortfallet kan vara så stort som 90 %, dock går det ej att säga säkert 

ifall alla 200 brev som gick ut till lärare nådde sitt mål. I Bryman (2011) kan man läsa att det tyvärr 

är vanligt med stort bortfall i just surveyundersökningar. Hade detta varit den huvudsakliga och 

enda datakälla hade det varit aktuellt med påminnelser och kanske ytterligare ett besök på skolorna, 

men eftersom att planen för studien var att gå vidare till intervjuer så valde jag att lämna detta och 

använda resultaten mer som en fingervisning om hur jag skulle gå vidare när jag gjorde mina 

intervjuer. 
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Det är svårare att veta exakt hur stort bortfallet är bland eleverna eftersom vi inte kan veta hur 

många klasser som kommit i kontakt med enkäten då det låg i deras lärares händer. Totalt på alla tre 

skolor som är kontaktade går det tillsammans ca 2500 elever, dock anser jag det inte realistisk att 

alla elever skulle ha svarat på enkäten. Jag hade förställt mig att kanske 10% av eleverna (d.v.s. 

250st) skulle svarat, men jag fick endast in 86 svar, vilket motsvarar ett bortfall på ca 66% av den 

förväntade mängden. 

!
Fördelen med den här typen av webbaserad enkätundersökning (när det fungerar bra) är att den är 

effektiv och billig. Det är lätt att nå många under kort tid och med hjälp av mjukvaran så är det 

enkelt och tidseffektivt att sammanställa resultaten för analys. Den här metoden var lämplig 

eftersom båda mina målgrupper använder datorer dagligen. Hade det varit en undersökning bland 

äldre människor eller bland människor i en del av världen med begränsad tillgång till internet hade 

det troligen varit bättre med en pappersenkät. Positivt med enkäter generellt är att intervjuareffekten 

(det vill säga att respondenten anpassar sina svar efter den som intervjuar) är mer eller mindre 

eliminerad eftersom de inte vet vem som ställer frågan. (Bryman 2011, s 229) 

Nackdelarna kan vara att enkäten på grund av det informationsflöde som dagligen passerar oss 

digitalt inte “tas på lika stort allvar” det kan potentiellt kännas mer seriöst att få hem en 

pappersenkät i brevlådan. Respondenterna har heller ingen möjlighet att fråga mig personligen ifall 

det är någon fråga de inte förstår, de kommer sannolikt att fråga läraren som bad dem göra enkäten 

och denne ger kanske ett svar som påverkar hur eleven tänker och därför också enkätens utgång. 

Det finns heller ingen möjlighet för mig att veta eller påverka i vilket sammanhang (och hur 

situationen ser ut) när eleverna gör enkäten. Vilket också kan påverka resultatet eftersom enkäterna 

görs under olika förutsättningar. Det finns även en risk (om än en liten sådan) för sabotage i och 

med att länken inte är lösenordsskyddad, jag har dock ingen anledning att tro att det är något jag 

råkat ut för. (Bryman 2011. kapitel 9) 

Enkäterna besvarades i slutändan av 86 elever och 19 lärare. De program som finns representerade i 

elevenkäten är: Restaurang och livsmedelsprogrammet, Teknikprogrammet, Barn och 

fritidsprogrammet, Samhällsvetenskapliga programmet, El och Energiprogrammet, Bild och Form 

programmet samt Naturprogrammet. Det finns en spridning mellan teoretiska och praktiska linjer 

och en fördelning på 49.4 % pojkar och 50.6% flickor. 

I lärarenkäten finns en rad olika ämneslärare representerade: språkämnen, naturvetenskapliga 

ämnen, samhällsvetenskapliga ämnen, dator och kommunikation, webbutveckling, estetiska ämnen 

och idrott.  
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Det var övervägande män som svarade på lärarenkäten med 77,8 %, vilket innebär att det var 22,2% 

kvinnor.  

!
Intervjuerna kategoriseras som semistrukturerade djupintervjuer och har varit mellan 20 och 40 

minuter långa. Med semistrukturerade intervjuer menas att jag utformat två intervjuguider (bilaga 

IIII & V) som jag haft som utgångspunkt under intervjuerna, men att intervjun fått röra sig i olika 

riktningar utifrån respondenten. Jag har försökt ställa väldigt öppna frågor och i största möjliga mån 

förhålla mig så neutral som möjligt under intervjuerna. De sonderings och följdfrågor jag har ställt 

har blivit fler och fler eftersom intervjuerna fortgått, vilket har inneburit att jag har fått ut mest 

information ur mina sista respondenter. Detta på grund att det föddes fler frågor och tankar när jag 

fick input från respondeterna. Trots att jag gjort två pilotintervjuer innan jag började med de riktiga 

så upplevde jag att intervjuerna blev effektivare och flöt på bättre vid varje nytt intervjutillfälle. Jag 

har intervjuat sju elever och sju lärare. 

Intervjuerna med lärarna har skett i personalrum/arbetsrum eller tomma klassrum efter arbetstid. Vi 

har varit i stort sett ostörda förutom vid intervjun med en lärare L2p (se kod under resultat), där en 

elev avbröt oss i några minuter i mitten av intervjun. 

Elevintervjuerna har skett under skoltid i tomma klassrum med undantag för två av eleverna som 

jag intervjuat kvällstid via ett videochattprogram som heter skype, det fungerar så att man i stort sett 

ringer ett samtal men ser varandra via en webbkamera under samtalet. Vi var ostörda när samtalen 

väl kommit igång (föräldrar och småsyskon ville gärna säga hej innan). Eleverna satt hemma i sina 

rum och jag hemma i mitt hus under intervjuerna.  

Fördelarna med att använda sig av den här typen av intervjuer (istället för strukturerade intervjuer  

där frågorna är fasta) är att man får en bild av ämnet som är väldigt färgad av respondenten. I 

enkäten så vinklas ämnet till väldigt stor del utifrån den som konstruerat enkäten medan man i en 

intervju får tillgång till information som går utöver ens egna uppfattningar, och genom att använda 

sig av en just semistrukturerad intervju där frågorna inte är så specifika så får man tillgång till vad 

som kanske kan beskrivas som en mer “spontan” och nyanserad bild av ämnet. Det finns ju dock 

negativa aspekter av detta också. Eftersom intervjuerna blir väldigt olika beroende på respondenten 

kan resultaten bli svåra att ställa jämte varandra. (Bryman 2011. kapitel 17) 

Jag har spelat in intervjuerna med hjälp av en applikation till min Ipad som heter “spy voice”. Jag 

valde Ipaden eftersom jag vet av tidigare erfarenhet att den har bra ljudupptagning.  

!
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Jag inledde studien med enkäten och den fick tjäna som en språngbräda vidare till intervjuerna. 

Resultaten i enkäten stod som bas när jag utformade intervjuguiden och det var framförallt i 

kommentarsfältet i enkäterna som jag fick idéer om hur jag skulle gå vidare i intervjuerna. 

Det finns många fördelar med att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder på det här sättet. 

Man kan bland annat kompensera för olika metodernas tillkortakommanden p.g.a av att olika 

metoder har olika starka och svaga sidor. Man kan också få en mer fullständig bild av området 

eftersom man får tillgång till större mängd data som är av olika karaktär. Överlag blir studien 

bredare och mer trovärdig. (Bryman 2011. kapitel 23) 

!
Intervjuerna utgör största delen av resultaten, men det ingår även en del data som är insamlat via 

enkäten som även denna tematiserats för enklare kunna placeras i rätt stycke. 

Jag har valt att endast benämna lärarna med kön samt ifall de undervisar i ett teoretiskt, praktiskt 

eller i ett yrkesämne. Jag anser det inte nödvändigt att nämna ålder eftersom det inte behandlas i 

uppsatsen och kan stå i konflikt med konfidentialitetskravet. I teoretiska ämnen inkluderar jag 

grundämnen som svenska, matte och språk, naturämnen och samhällsvetenskapliga ämnen. Till de 

praktiska ämnena räknar jag estetiska ämnen och idrott. I yrkesämnen (där undervisningen är till 

övervägande del praktisk) räknas de ämnen som förekommer på de olika yrkesprogrammen. 

!
Samma tillvägagångssätt gäller för eleverna, även de fick alltså veta innan deras medverkan att 

deras namn inte kommer visas i uppsatsen och att ingen, framförallt inte deras lärare eller föräldrar, 

kommer få tillgång till deras svar. I uppsatsen benämns individerna med en bokstav (L eller E) samt 

en siffra (1-7), dessa står för “lärare 1, eller elev 7”. 

Samt en bokstav T, P eller Y som står för teoretisk, praktisk eller yrkes-linje/ämne. 

!
Respondenter: 

!
Elev 1: Tjej, studerar estetiskt program (E1p) 
Elev 2: Kille, studerar estetiskt program (E2p) 
Elev 3: Kille, studerar naturvetenskapligt program (E3t) 
Elev 4: Tjej, studerar samhällsvetenskapligt program (E4t) 
Elev 5: Tjej, studerar naturvetenskapligt program (E5t) 
Elev 6: Tjej, studerar yrkesprogram. (E6y) 
Elev 7: Kille, studerar yrkesprogram. (E7y) !
Lärare 1: Kvinna, undervisar i teoretiska ämnen (L1t) 
Lärare 2: Kvinna, undervisar till största del i praktiska ämnen (L2p) 
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Lärare 3: Kvinna, undervisar i yrkesämnen (L3y) 
Lärare 4: Man, undervisar i yrkesämnen (L4y) 
Lärare 5: Kvinna, undervisar i praktiska ämnen (L5p) 
Lärare 6: Man, undervisar i teoretiska ämnen (L6t) 
Lärare 7: Man, undervisar i yrkesämnen (L6y) 

!
4.1 Urval 
Jag valde att genomföra samtliga elevundersökningar på gymnasienivå dels för att det underlättade 

rent tidsmässigt eftersom man inte behöver målsmans tillstånd, men också för att jag kände att 

ämnet i fråga är komplicerat och jag ansåg det mer lämpligt för lite äldre elever som kanske kan 

uttrycka sig mer nyanserat.  

I mitt urval av lärare (till intervju) så har jag medvetet valt lärare som jag känner till och som 

känner till mig sen tidigare, detta för att underlätta möjligheten att ställa en del frågor som skulle 

kunna uppfattas som lite personliga och kanske lite provocerande, ett så kallat bekvämlighetsurval. 

(Bryman 2011, s.194) En del frågor skulle kunna tolkas som kritik eller som en utvärdering av deras 

kompetens och för att dialogen skulle kännas så öppen och avslappnad som möjligt så ansåg jag att 

det låg i studiens intresse att välja respondenter på det sättet. Vidare så hade jag även i åtanke att 

just dessa individer inte skulle vara rädda att säga ifrån ifall de ansåg någon av frågorna olämpliga 

och skulle heller inte tveka att avbryta sitt deltagande ifall något inte kändes bra. 

Det finns ju så klart även en risk med detta. Intervjuareffekten skulle potentiellt kunna vara större i 

ett sammanhang där både intervjuare och respondent känner till varandra. Lärarna skulle i teorin 

kunna vilja ge mig de svar som det tror att jag är ute efter. 

!
Jag har styrt urvalet så att det ska bli en relativt jämn spridning mellan olika program samt mellan 

män och kvinnor. Syftet var inte att göra någon jämförelse mellan män och kvinnor utan detta var 

endast ett sätt att försäkra mig om att resultaten inte skulle kunna tillskrivas ett visst kön. Trots att 

syftet heller inte var att jämföra programmen emellan så har jag valt att lyfta fram en del skillnader 

som uppenbarade sig mellan yrkesprogrammen och de andra programmen.  

!
När det gäller urvalet av elever att intervjua har jag till största del valt elever som jag på något sätt 

känt till sedan tidigare t.ex. elever jag vid något tillfälle undervisat under praktik eller vikariat (av 

samma anledning som jag valde lärare jag kände till, att det skulle bli ett avslappnat samtal) Två av 

eleverna har jag dock aldrig träffat tidigare utan en av dessa kom jag i kontakt med via en förälder 

på en anhörigs arbetsplats och en annan via en lärare jag känner till.  
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Samma risk angående intervjuareffekten finns ju även här, potentiellt är den till och med större 

eftersom merparten av eleverna känner mig främst som en lärare och eventuellt (medvetet eller 

undermedvetet) vill behaga mig genom att svara på det sätt det tror att jag vill att de ska svara.  

!
4.2 Bearbetning av data 
Efter inspelningen av intervjuerna har jag transkriberat dem ordagrant och gjort anteckningar kring 

omständigheterna som rådde när intervjun ägde rum. Efter det har jag jag använt mig av en tematisk 

analys där jag, efter att ha läst igenom alla intervjuer flertalet gånger, färgkodat svaren i olika teman 

riktat till forskningsfrågorna. 

Enkäten sammanställdes med hjälp av mjukvaran den konstruerades i, där man får en översiktlig 

bild av svaren och kan välja olika enheter som svaren ska visas i (t.ex antal elever eller procent).  

Jag har utöver en den kvantitativa datan jag fick ifrån själva enkäten även nedtecknat och 

tematiserat alla de kommentarer som också tillkom under en del av frågorna. En del i bearbetningen 

har även bestått av att sålla bort olika delar av resultaten på grund av att en del information inte blev 

relevant för studien (upprepningar eller sådant som svävade iväg från ämnet). 

Jag har slutligen jämfört resultaten med tidigare forskning och sorterat in dem under de olika 

rubriker som återfinns under resultat-delen. Många av svaren på frågeställningarna visade sig gå in i 

varandra och därför bör läsaren jämföra resultaten mot syftet som en helhet, trots att jag i viss mån 

försökt redovisa varje frågeställning för sig.  

!
4.3 De etiska forskningsprinciperna 
Hela studien har utförts i enighet med vetenskaprådets forskningsetiska principer (www.vr.se). 

Dessa innefattar; Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet går ut på att alla medverkande ska bli informerade om allt som kan tänkas 

påverka deras vilja att delta i studien samt att de närsomhelst utan ifrågasättande kan avbryta sin 

medverkan. Samtyckeskravet går ut på att helt enkelt få den deltagandes godkännade att medverka i 

studien, studerar man barnunder 15 år bör man även se till att få målsmans tillstånd. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna ska vara helt anonyma och inget i uppsatsen ska på 

något sätt gå att koppla till en specifik individ. Nyttjandekravet innebär att jag som utför studien 

inte får använda informationen jag införskaffar till något annat ändamål än det tilltänkta.  

Samtliga deltagare har fått denna information antingen muntligen eller skriftligen innan deras 

medverkan. Samtliga deltagare fick information om dessa fyra huvudkrav. Innan intervjun inleddes 

var jag tydlig med att berätta att de när som helst hade rätt att avbryta intervjun och att ingenting 
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som sades i rummet skulle gå att koppla till dem på något sätt. Jag har även gjort vissa anpassningar 

i hur jag presenterat materialet i uppsatsen, t.ex. har jag uteslutit ålder eftersom det kan stå i konflikt 

med konfidentialitetskravet då det finns en risk att man med lite ansträngning kan identifiera 

specifika individer. Jag har heller inte angett var i Sverige studien är gjord av samma anledning.  

!
!
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5. Resultat 
!
5.1 Vikten av att ha och att vara en bra lärare 
I intervjuerna fick eleverna frågan hur viktigt det är att ha en bra lärare? Alla eleverna svarade 

uteslutande att läraren är väldigt viktig, särskilt när det är ett ämne som de uppfattar som tråkigt 

och/eller svårt. Två av eleverna förklarar: 

!
Jag har alltid hatat matte, och det är kanske för att jag inte är så bra på matte och då är det 
extra viktigt med en bra lärare. Jag hade en lärare i högstadiet som var skitbra. Han 
förklarade saker skitbra och man behövde typ inte känna sig dum om man inte fattade. 
Läraren vi har nu fattar jag inte alls vad han säger, alltså jag blir bara sjukt stressad och vill 
typ bara skita i allt. Jag vågar inte fråga heller, fast det ger inget ändå. -E2p !
Ja det är viktigt. En bra lärare är typ…nån som bryr sig. Det finns en lärare som vi har som 
aldrig kommer ihåg nåns namn, och om han inte ens kommer ihåg vad jag heter så känns det 
inte så viktigt att komma ihåg nått han säger heller. Alltså det är väl korkat. För det är ju jag 
som ska lära mig och han bryr sig väl knappast om jag failar (misslyckas, min anmärkning) 
eller inte. Men ändå. -E3t !

Eleverna pratar i större grad om de dåliga lärarna, det är tydligt att det är något som river upp en del 

känslor hos dem och att det blir väldigt personligt. En bra lärare bryr sig, kan mycket, kan förklara 

bra och är rättvis men det är svårt att få dem att gå djupare ner i ämnet än så. Det är tydligt att detta 

är något de förväntar sig av sina lärare och att lärare som inte besitter dessa attribut är “dåliga” och 

att det är något de tycker att de inte förtjänar. 

I sonderingsfrågorna diskuterades det en del huruvida lärare “ska vara hårda” och många lustiga 

kommentarer om att lärare “alltid borde ge lätta uppgifter” yttrades, men de flesta ändrade sig och 

sa att det är viktigt att läraren ger lagom svåra uppgifter som man kan klara av och som inte tar för 

lång tid. En elev beskriver sin ängslan och behovet av hjälp när hon ställs inför nya uppgifter: 

!
Alltså det känns ju alltid bra när man är klar med en uppgift och känner att man har fattat 
grejen, men jag får typ alltid panik när vi ska göra nån stor grej som jag aldrig har gjort förut. 
Då är det jätteviktigt med en bra lärare som förklarar vad man ska göra och hjälper en -E5t !

I intervjuerna förklarar eleverna att huruvida undervisningen är intressant eller inte spelar väldigt 

stor roll. Jag frågar ifall även ämnen som de generellt tycker är ganska tråkiga kan bli intressanta 

med hjälp av en bra lärare och merparten anser att det åtminstone kan göras “mindre tråkigt”, men 

säger också att en del lärare kan göra ämnen som egentligen är intressanta till “sömnpiller”.  
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Jag frågade lärarna i intervjuerna om hur viktiga de tror att deras insats är för elevernas inlärning, en 

av lärarna väljer att belysa olika hinder som finns: 
!
Mitt ego vill säga att jag är den absolut viktigaste delen i deras inlärning, men jag tror att det 
finns andra faktorer som kan underminera min insats hur mycket jag än anstränger mig. brist 
på motivation, dåliga hemförhållanden, för stora gruppstorlekar och brist på tid tror jag har 
större inverkan på deras inlärning än vad jag har. -L2p !

En annan lärare verkar tycka att frågan är ologisk och ger nästan ett irriterat intryck: 

!
Självklart är läraren viktig för elevernas inlärning, det är ju vi som ska förmedla kunskapen 
som de ska ta in och se till att de når målen. Vore inte vi betydelsefulla så skulle vi kunna ha 
en skola utan lärare -L6t !

Yrkesläraren nedan pratar om en slags yrkesskicklighet och ett ansvar som skiljer sig från 

traditionella lärare: 

!
Jag tror att jag har en väldigt viktig roll i hur de lär sig och framförallt att de lär sig. Mycket 
av den kunskap som jag förmedlar går inte att få via en bok. De måste få se hur man gör och 
sedan prova själva. Det ingår ju dessutom en del potentiellt farliga moment på programmet 
där jag undervisar. Så jag har ju även ansvar för att de inte förlorar en arm eller två, både nu 
under utbildningen men även senare i deras yrkesliv -L4y !

Lärarna är generellt sett mer eller mindre överens om att de absolut spelar en viktig roll i hur 

eleverna lär sig, men yrkeslärarna (som i intervjuerna gärna jämför sig med övriga lärare) anser att 

de möjligen har större inverkan på sina elever mycket på grund av att de undervisar i ämnen som är 

nya för de flesta elever (i motsats till språk och matematik som är ämnen eleverna känner till) samt 

de besitter information som de hävdar är svår att läsa sig till, den måste undervisas praktiskt. (t.ex. 

maskinhandhavande, olika hantverkstekniker eller säkerhetsrutiner) 

!
Diskussion fortsatte kring hur lärarna ser på sin egen prestation som lärare. Är de bra lärare?  

Hur vet de att de är bra lärare? Jag fick intrycket av att en del av lärarna upplevde frågan som lite 

olustig, men framförallt svår att svara på. Det uppstod många andra funderingar som “Vad är en bra 

lärare?”,” Hur definieras det?” och “alla elever gillar ju olika lärare, jag tror det handlar mycket om 

personkemi”, “är jag en bra lärare om alla elever får bra betyg?”. Alla enades dock om att de jobbar 

väldigt hårt och “gör så gott de kan”. En av lärarna pratar om vikten av att sätta gränser: 

!
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Om man vill kan man stånga sig blodig för att blir den bästa läraren i hela världen. Första 
åren jag undervisade kände jag mig ofta ganska dålig. Det fanns alltid någon som var 
missnöjd, alltid någon som inte fick godkänt och det var svårt att känna sig nöjd med sin 
insats. Jag har fått jobba väldigt mycket senaste åren med att sätta gränser på hur långt man 
bör gå som lärare, det är trots allt bara ett jobb och jag kan göra mitt bästa men inte mer än 
så -L1t !

En annan lärare pratar också om att sätta gränser men ger oss också en bild av hur han tacklar 

läraruppdraget rent praktiskt: 
!
Jag skulle nog säga att jag är hård men rättvis, om det är bra eller inte kan jag väl inte säga. 
Jag försöker lägga upp undervisningen på ett sådant sätt så att alla ska kunna förstå, hitta nya 
kreativa lösningar och sätt att förmedla materialet. Men jag vet ju att en del elever tycker jag 
är ganska bra och att en del tycker jag är pest och pina. Men jag kan inte anpassa mig hur 
mycket som helst efter dem heller -L4y !

En annan lärare pratar om vikten av att utvecklas och inte fastna i gamla mönster: 
!
Jante gör det ju svårt för vem som helst att säga “jag är bra”, men det jag kan säga med 
säkerhet är att jag i alla fall utvecklats oerhört mycket sen jag började undervisa. Jag 
försöker lyssna på eleverna och ta in deras syn på undervisningen och hela tiden utvärdera 
och förbättra mina metoder. Jag tror att det är en viktig grej för alla oavsett vilket yrke man 
har, att man hela tiden försöker utvecklas och växa. -L6t 

!
5.2 Vad är viktigt för att man ska lära sig? 
Det finns många faktorer som påverkar både elever och lärares förutsättningar att lära och lära ut. 

både lärare och elever fick frågan hur de ser på sina möjligheter till framgångsrikt lärande. I just den 

här frågan har jag mött mycket frustration och upplevd orättvisa både hos lärare och elever. Men 

också en del reflektioner om eget ansvar och att “göra det bästa av situationen”. I elevenkäten fick 

eleverna frågan ifall de någon gång upplevt att de skulle kunna lära sig mer om ett ämne ifall 

undervisningen såg ut på ett annorlunda sätt. Bara två elever svarade “nej”, 27 elever svarade “ja, 

någon gång”, 28 stycken svarade “ja, ofta” och 15 elever svarade “ja, väldigt ofta” (övriga 16 svar 

föll på “vet inte” och “eget alternativ”) 

!
Jag utvecklade frågan i min intervjuer och bad dem ge exempel på vad de tycker stjälper dem i 

deras inlärning. Flera av dem tyckte att det skulle kännas bättre ifall lärarna “brydde sig mer” 

många känner sig osynliga och inte som en del i sammanhanget.  

Merparten av dem nämnde också tid och tempo. De upplever att tempot är väldigt högt i en del 

kurser, och är det dessutom ett svårt ämne är det lätt att ge upp innan man ens försökt. 
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Det finns nästan alltid för lite eller ingen tid att repetera sådant som är svårt tillsammans med 

läraren. Eleverna säger dock samtidigt att det inte alltid fungerar att bara repetera, förstår man inte 

första gången så förstår man kanske inte andra gången heller om inte någonting ändras. Två av 

eleverna uttrycker sin frustration över tempot i skolan: 
!
Om lärarna bara inte gick så fort fram hela tiden så skulle det vara mycket lättare att hänga 
med men dom säger bara att - det här är takten, sen får man hänga med så gott man kan. -E4t  !
Jag har alltid haft lätt för mig i skolan och har sällan behövt särkilt mycket hjälp av lärarna, 
men jag märker ju att de som har problem inte får den hjälp dom vill ha, jag får ofta hjälpa 
mina kompisar för läraren hinner typ inte. -E7y !

En annan elev uttrycker också att brist på tid med läraren är ett problem men av en annan anledning:  
!
Jag hatar att det alltid är så himla högljutt och folk i min klass är så himla oengagerade. 
Läraren försöker lugna ner dom andra men ibland är det bara kaos. Det känns som att en del 
lektioner tjafsar vi bara. Det hinner typ aldrig bli nått annat. Jag försöker så gott jag kan, 
dom som gnäller mest i min klass anstränger sig ju inte ens och fattar inte att dom måste 
jobba lite själva också. Det hade varit bättre om vi blev uppdelade på nått sätt -E6y !

När jag pratade med lärarna om samma ämne så blev det tydligt att många känner att 

förutsättningarna för att de ska kunna utföra sitt jobb på allra bästa sätt inte är optimala. Även här så 

är två stora faktorer tid och stora grupper. Lärarna upplever att undervisningen blir opersonlig och 

det är svårt att få mandat att be att eleverna ska göra sitt bästa när man aldrig hinner lära känna dem. 

Det är också väldigt svårt att anpassa undervisningen efter individer som behöver extra mycket 

hjälp samtidigt som det är svårt att utmana elever som ligger på en högre nivå. Återigen är vi inne 

på gruppstorlekar och tid: 

!
Om jag hade hälften så stora grupper så skulle jag kunna göra ett mycket bättre jobb för då 
skulle jag ha en bättre chans att hinna se alla och hjälpa alla utifrån deras förutsättningar. Det 
är alltid svårt att få det att gå ihop som det är nu. Det är alltid någon elev som hamnar i kläm. 
Det går ju oftast ändå, de flesta blir ju godkända, men det är ju en kamp varenda gång -L6t !
När man börjar gymnasiet så är det ju en omställning och det medför en hel del eget ansvar 
för eleverna, men hoppet är väldigt stort från högstadiet och många tycker att det blir väldigt 
tufft. Jag skulle vilja ha mer tid att engagera mig i varje elev. Skulle gärna vilja kunna säga 
‘min dörr är alltid öppen, kom förbi om ni behöver hjälp’ men jag drar mig för att säga det. 
För den tid jag är på arbetsrummet behöver jag för att förbereda de andra lektionerna så att 
jag har tid att vara med min familj på kvällen. Det är något som är fel när man känner att 
elever som knackar på stör. -L1t !

!
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5.3 Den bästa skolan 
Vidare fick eleverna frågan hur de skulle göra ifall de fick fria tyglar att göra om skolan precis som 

de ville (med fokus på bättre inlärning), vad skulle de ändra? Och hur skulle det hjälpa dem att lära 

sig bättre? Jag fick en del orealistiska svar som innefattande slott och chokladfontäner, men också 

en del seriösa och genomtänkta förslag. En elev uttrycker att han tycker det vore bättre ifall 

grupperna var mindre samt att relationerna mellan elever och lärare var bättre: 

!
Jag skulle göra mycket mindre klasser och anställa fler lärare. Jag tror det skulle göra 
jättestor skillnad om vi inte var så jävla många. Lärarna vet ju inte alls vilka vi är och vi vet 
egentligen inte vilka dom är heller. Allt går så fort och man är bara en del i nått slags 
ekorrhjul -E7y !

En annan elev drömmer om utökade materiella resurser men önskar också en bättre gemenskap: 
!
Jag skulle köpa in en massa utrustning som vi kan använda i plugget, typ datorer och en 
massa kul elektronik, det vi tjafsar mest med nu är ju att få sakerna att fungera. Sen borde det 
vara typ mer aktiviteter i skolan, att man kunde umgås mer och lära känna både varandra och 
lärarna. Det vore typ nice om det kunde vara som på Hogwarts, att man hade olika lag och 
man fick poäng när man presterade bra och att man kunde tävla mot varandra och så, det 
vore typ bättre när man ska sammarbeta med andra och för att man ska trivas i skolan om vi 
kände varandra bättre -E1p !!

Jag frågade även lärarna hur skolan skulle se ut i en perfekt värld. En utav lärarna beskriver en brist 

på pedagogisk utveckling och sammanhållning lärarna emellan: 

!
Jag önskar att skolan kunde fungera mer som en stor organism, att vi var mer 
sammansvetsade och hade samma mål och jobbade på liknande sätt. Det är ju väldigt svårt 
när det är en så stor skola, men jag tycker det känns märkligt att alla lärarlag sitter i sin egen 
lilla korridor och det finns andra lärare som man knappt pratat med. Jag önskar att vi 
utvärderade och jobbade mer med själva pedagogiken i skolan. Att alla lärare verkligen 
utvärderade det dom gör och att vi tillsammans funderar ut hur vi kan förbättra saker och 
ting. Det är så många som bara kör på samma grej år ut och år in. Det känns som att skolan 
utvecklas så lite. -L3y !!

En annan lärare pratar precis som många andra innan om tid, men går även in på ekonomiska 

medel: 

!
Jag önskar att vi hade både mer tid och mer resurser i skolan, när jag besökt andra skolor 
både i Sverige och utomlands så är det uppenbart att de materiella resurser som vi har är 
väldigt begränsade. Men jag vet väl inte egentligen om det skulle ha superstor inverkan på 
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lärandet ifall vi fick nytt material, men jag tror att det kanske skulle få både elever och lärare 
att trivas mer i skolan. Och det i sin tur skulle väl i och för sig leda till bättre lärande. -L1t !

5.4 Är det viktigt att kunna saker? 
Vad gäller elever och deras upplevelser angående sitt eget lärande så varierar det givetvis väldigt 

mycket från individ till individ men utifrån min enkät och intervjuerna har jag fått en del väldigt 

intressanta och tänkvärda svar. 

Det största gemensamma nämnaren bland eleverna är att de flesta elever i första hand inte skiljer på 

betyg och lärande. Betyg är helt klart viktigare än lärande förutom på yrkeslinjerna där lärande 

möjligen får ta större plats (men betygen spelar fortfarande huvudrollen). De flesta menar på att får 

man bra betyg i ett ämne så innebär ju det att man kan det - och då har man ju lärt sig det.  

Bra betyg vill de flesta ha. Eleverna får frågan ifall de kommer ihåg mycket av det de har lärt sig 

tidigare och de flesta medger att de inte alls kommer ihåg så mycket av t.ex. den 

historieundervisning de fick för ett eller två år sedan. En elev förklarar: 

“Jag kommer ihåg att jag hade typ alla rätt i provet om antiken, men jag kommer ju nästan inte ihåg 

nånting nu av det nu, fast jag fick bra betyg i kursen och det är typ ändå viktigast.”-E4t 

!
Betyg är viktigt och känsligt. Jag frågade eleverna vad de betyder för dem personligen och hur det  

känns att få ett lägre betyg än man hade förväntat sig. Många tar väldigt illa vid sig och ser det som 

en stor orättvisa, och det är ingen som anser att det är deras eget fel utan de riktar väldigt mycket 

kritik till läraren och skolan.  

!
Jag fick bara D i engelska första året och det berodde bara på att läraren betygsatte hur snäll 
och trevlig man var, inte hur bra det gick på proven. Jag var skitarg i typ en vecka. Jag blir 
fortfarande arg när jag ser henne gå i korridoren. Fast nu när jag tänker på det i efterhand så 
fattar jag egentligen inte vad hon bedömde, för vi höll typ bara på med en massa tjafs. -E5t !

En elev från ett yrkesprogram förklarar att det är bra med betyg, men ger sken av att mycket av 

påtryckningarna kommer utifrån: 
!
Alltså det är ju klart att det är bra om man får bra betyg, men det viktigaste är ändå att jag 
kan grejerna jag lär mig. Man blir ju oftast antagen som lärling nånstans efter gymnasiet och 
det är ju upp till mig att fixa. Jag tror typ inte dom går så mycket på betygen. Dom går nog 
på ifall man typ känns normal. Dom märker väl ifall man inte kan ett skit. Fast mina 
föräldrar blir typ sura om jag inte får bra betyg. -E7y  !
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Flera av de andra eleverna redovisar även de påtryckningar hemifrån om att få bra betyg. En elev 

berättar att han får en viss summa pengar för de olika betygen. 

!
5.5 Att lära sig på olika sätt 
Eleverna fick frågan ifall de någon gång reflekterat över hur de lär sig saker. Många delar med sig 

av olika pluggknep som de lärt sig genom åren. De poängterar dock att studieteknik är något de lärt 

sig själva, inte i skolan. Samtliga elever säger att om de får välja mellan att plugga helt själva, 

plugga tillsammans med kompisar, eller kombinera det två föredrar de en kombination mellan 

ensamplugg och plugg med andra. Vilket också stämmer när jag ställde den frågan i enkäten där lite 

drygt hälften (44 stycken) säger att de föredrar en kombination. 

!
Yrkeseleverna tycker alla att det är viktigast att få prova själv. Jag frågar ifall samma sak gäller i 

alla ämnen och de menar att det är olika, en elev förklarar: “Historia är ett ämne där jag tycker det 

är bäst att få lyssna, fast då måste man ha en bra lärare. Men på matten så fattar man typ inte helt 

förrän man får testa själv” E3t 

!
Jag flyttade fokus från skolan och frågade ifall eleverna hade något exempel på något de lärt sig på 

egen hand utanför skolan. Tre av dem nämner dator-spel och berättar att det är något de lärt sig helt 

själva och blivit riktigt duktiga på. E1p berättar att hon försöker lära sig hur man gör 

nagelförlängningar via internet och youtube “men jag har typ gett upp nu, jag kommer ingenvart. 

Det blir typ okej, men det är en del saker jag inte fattar. Jag måste typ fråga någon som vet” 

!
Lärarna ger bilden av att det är väldigt splittrat bland elever hur pass medvetna de är om sitt eget 

lärande, och hur mycket eget ansvar de tar. Även de (precis som eleverna) uppfattar att eleverna är 

mer fokuserade på betyg än lärande, L1t förklarar: “men de har ju oftast ett samband, om de lyckas 

få bra betyg i ett ämne så måste de ju ha presterat på prov och andra examinerade delar, sen om det 

är ytinlärning eller djupinlärning är väl den stora frågan” 

Lärarna ser dock en tydlig trend att de elever som går “prackar-linjerna” (deras uttryck för 

yrkeslinjerna) överlag är mer fokuserade på att faktiskt erhålla och behålla kunskap, medan elever 

som går en mer teoretisk utbildning ser det som en passage för att komma till nästa steg. I dessa 

program tycks betyg viktigare än att faktiskt kunna något. En av lärarna ger oss en teori om varför 

yrkeseleverna eventuellt lär sig mer: 

!
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Jag tror det beror på att de får jobba med kroppen och prova själva, det blir inte bara läsa och 
skriva utan man utför det också aktivt med kroppen, muskelminnet får vara med och jobba 
och då minns man det på ett annat sätt tror jag. Sen är det ju så nära att de faktiskt ska jobba 
med det här, många börjar ju direkt efter gymnasiet så det är bara lära sig nu, det finns inget 
sen. -L7y !

I lärarenkäten så frågade jag lärarna ifall det ingår något moment om studieteknik eller självständigt 

lärande i deras undervisning och 66,7 % svarade “till viss del” och 33,3% svarade “nej det hör inte 

till mitt ämne” ingen markerade de två andra alternativen som var “nej” eller “ja”. Det hade varit 

önskvärt att fler lärare svarat på enkäten och man kan diskutera hur mycket tyngd den får i 

uppsatsen men jag väljer att ta med den här frågan eftersom svaren jag fått är fördelade mellan 

endast två av svarsalternativen vilket jag tyckte var väldigt intressant och förvånade. Jag utgick från 

den här frågan i mina intervjuer för att få ytterligare och förhoppningsvis mer nyanserad 

information. Många av de intervjuade lärarna tyckte precis som lärarna som svarat på enkäten att 

det inte hörde till deras ämne. De flesta verkar anse att det borde höra till någon av språkämnena 

och en del tycker att det är något de borde ha fått med sig från högstadiet.  
!!

!
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6. Diskussion 
!
6.1 Den bästa läraren 
John Hattie (2009) kom i sin studie fram till att läraren är en av de absolut viktigaste faktorerna för 

elevers studieresultat, men också att det är väldigt avgörande vad läraren gör. Lärare måste “vara 

instruktiva, påverkande, omtänksamma, -och aktivt och passionerat engagerade i sin 

undervisning” (Hattie 2009 s.319). De intervjuade eleverna i studien tycker att en bra lärare bryr 

sig, kan mycket, kan förklara bra och är rättvis -vilket inte är långt ifrån Hatties påstående.  

Att lärare är omtänksamma är viktigt då det lägger grund för en bra relation mellan lärare och elev, 

vilket ingår i receptet på en bra lärare. Hattie och Yates ger en bild av elevernas situation: 

!
Learning for many students is a risky business. The positive Teacher-student relationship is 
thus important not so much because this is worthwhile in itself, but because it helps build the 
trust to make mistakes, to ask for help, to build confidence to try again, and for students to 
know they will not look silly when they don’t get it the first time. (Hattie & Yates, 2014 s.21) !

E2p har uppenbarligen inte en fungerade relation med sin lärare då han inte vågar fråga sin lärare 

och heller inte tror att det kommer hjälpa honom heller eftersom han inte förstår vad läraren säger. 

Detta är ju är olyckligt efter som det säger sig självt att det är en viktig i del i dynamiken mellan 

lärare och elev. 

 I en studie har man till och med sett att ju äldre studenter blir desto tveksammare blir de till att 

ställa frågor i klassrummet, eftersom de har en bild av att just frågeställandet signalerar att de är 

svaga och dåliga (Good, Slavings, Harel & Emerson 1987).  

Hattie redovisar en effektstorlek på d=0.72 (2009 s. 155) angående förtroendefulla relationer mellan 

lärare och elev och även Håkansson och Sundberg menar på att läraren måste tillsammans med en 

ledarkompetens och en didaktiskt kompetens även ha en “relationell kompetens”. En lärare med 

relationell kompetens visar respekt, tolerans, empati och intresse gentemot sina elever. (2012 s. 188) 

E7y uttrycker sin frustration över just lärarnas ointresse: “Lärarna vet ju inte alls vilka vi är och vi 

vet egentligen inte vilka dom är heller. Allt går så fort och man är bara en del i nått slags ekorrhjul” 

 Hattie identifierade också en effektstorlek på d=0.75 (2009 s.155) i lärarens tydlighet i 

undervisningen. E2p illustrerar detta väldigt bra; 

!
Jag hade en lärare i högstadiet som var skitbra. Han förklarade saker skitbra och man 
behövde typ inte känna sig dum om man inte fattade. Läraren vi har nu fattar jag inte alls vad 
han säger, alltså jag blir bara sjukt stressad och vill typ bara skita i allt. 
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!
Utöver goda förmågor att förklara och illustrera så är det även viktigt för läraren att kunna målen 

och ha en tydlig målformulering inte bara kring undervisningen i stort, utan även för varje enskild 

lektion. (Hatttie 2009, kapitel 3)  

!
Läraren är viktig, tyvärr så viktig att en elev som råkat ut för en dålig lärare kan påverkas av detta 

flera år efteråt. (Hattie 2009, s.165) En elev pratar om sitt missnöje med betyget i engelska och 

beskriver att hon fortfarande blir arg när hon ser läraren komma gåendes i korridoren. Även om vi 

inte kan veta hurvida detta betyg var rättvist eller inte så kan vi i alla fall anta att det fanns tydliga 

kommunikations och/eller strukturproblem i den kursen. Vilket ju är olyckligt både för eleven och 

läraren. 

!
!
6.2 Positivt och negativt i och utanför skolan 
När lärarna pratat om vad som hjälper, respektive stjälper dem i deras möjligheter att bedriva en 

enligt dem tillfredsställande undervisning som främjar lärande, så handlade diskussionen 

uteslutande i alla intervjuer till största delen om för stora grupper och brist på tid. Detta är även en 

av de stora debatterna när man pratar om skolan i allmänna ordalag, ofta i samklang med den 

dokumenterande bördan. Intressant är dock att man inte egentligen kan se några stora storleks-

ökningar på grupperna under senare år (Håkansson & Sundberg 2012, s.98) samtidigt som många 

har bilden av att det är så. 

Hattie kom i sin forskning fram till att klasstorlekar har väldigt liten betydelse i förhållande till 

elevers prestationer, något som alltid är en het potatis under hans föreläsningar och seminarier. Han 

nämner lite flyktigt att klasstorlekar möjligen kan påverka lärares arbetssituation men hävdar ändå 

att minskade grupper inte är en bra lösning på eventuella kunskapsproblem. 

Han citerar dock J.D Finn (2002) som menar på att de förbättrade resultaten inte kommer på grund 

av att lärarna inte anpassar sitt sätt att undervisa till en mindre grupp. Man fortsätter undervisa på 

samma sätt som i större grupper och kan således inte dra nytta av att ha färre individer i gruppen. 

(2009 kapitel 6, klasstorlekar)  I Håkansson och Sundberg redovisar man forskning som kommit 

fram till liknande resultat som Hatties. De belyser dock en annan sida av saken där det finns resultat 

som indikerar att framförallt yngre barn, elever med utländsk bakgrund och socioekonomiskt 

missgynnade elever presterar bättre i en mindre klass. (2012 s.96) 
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Det som i huvudsak talar emot mindre klasser är givetvis kostnader. Det kostar att ha små grupper, 

och med tanke på att det rent statistiskt inte påverkar resultaten nämnvärt hålls det hårt i tyglarna 

kring denna åtgärd. Forskare (bl.a. Hattie) menar att det finns andra åtgärder som ger större vinster, 

t.ex. att lärare utvecklas professionellt. 

!
En lärare uttrycker viss frustration att han inte har något att sätta emot när elever stör på hans 

lektioner. Även en elev uttrycker sitt missnöje över arbetssituationen i klassrummet och beskriver 

det som ett kaos och att hon önskar att de blev uppdelade på något sätt. Hattie identifierar störande 

elever som en stor (negativ) påverkansfaktor och menar att hurvida läraren kan tillämpa lämpliga 

disciplinära åtgärder är en otroligt viktig del av lärarkompentensen. Han påpekar dock att med 

disciplinära åtgärdar menas inte att “lyfta ut” eleven utan det gäller snarare att kunna styra gruppen 

och individerna i den för att kunna skapa ett bra arbetsklimat i klassrummet. (2009, s.147) 

När det gäller att dela upp/differentiera/nivågruppera klasserna redovisar både Hattie och 

Håkansson & Sundberg väldigt minimala positiva effekter, och istället “djupa negativa 

rättviseeffekter” (Hattie 2009, s. 137). 

Det finns dock forskning som indikerar att nivågrupperingar; 
!
 kan (min kursivering) vara effektivt under vissa omständigheter. Det handlar då till exempel 
om att eleverna grupperas för ett eller två ämnen, och att grupperingen inte omfattar alla 
läroplanens delar vilket innebär att eleverna tillhör heterogena grupper under större delen av 
sin skoldag.” (Håkansson och Sundberg 2012, s.101)  !

Detta syftar dock endast till studieresultat. Eleven som uttryckte en önskan om uppdelning gjorde 

det enligt min tolkning till stor del p.g.a. klassrumsklimatet och/eller arbetssituationen, så en rimlig 

åtgärd i detta fall skulle kanske hellre vara att verka för ett bättre klimat i gruppen, hellre än att dela 

upp den. 

Att gruppen är väl fungerade är viktigt för lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv där lärande 

sker tillsammans med andra. Att ha en fungerande och tillåtande praxisgemenskap där eleven kan 

delta i sammanhanget är en förutsättning för att sociokulturellt lärande ska kunna äga rum. 

E1p ger oss sin bild av en fungerande praxisgemenskap:  
!
Sen borde det vara typ mer aktiviteter i skolan, att man kunde umgås mer och lära känna 
både varandra och lärarna. Det vore typ nice om det kunde vara som på Hogwarts, att man 
hade olika lag och man fick poäng när man presterade bra och att man kunde tävla mot 
varandra och så, det vore typ bättre när man ska sammarbeta med andra, och för att man ska 
trivas i skolan - om vi kände varandra bättre. !
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Merparten av mina respondenter i elevenkäten uttrycker också att de föredrar att studera 

tillsammans med andra alternativt en kombination av ensamstudier och studier med andra. Vilket 

stödjer den sociokulturella teorin vars kärna är att vi utvecklas tillsammans med andra individer. 

Endast ett fåtal föredrar att plugga helt själva, men nämnas bör också att sättet som frågan var ställd 

på i enkäten är öppet för tolkning. Vi kan inte veta i vilken grad eleverna som vill plugga själva 

faktiskt föredrar att studera i ensamhet. Det skulle potentiellt kunna röra sig om att man endast vill 

göra läxan hemma själv, eller att man egentligen vill plugga med andra men inte har några 

klasskompisar som man tycker att det fungerar bra att arbeta tillsammans med. Så det är 

diskuterbart vilka slutsatser som faktiskt går att dra utifrån detta. 

!
6.3 Tid, pengar och internet 
En lärare önskar förutom tid också mer “resurser” till skolan. Resursfrågan är en komplicerad  

sådan, då “resurser” kan innebära många olika saker. Men om man förenklar det och helt enkelt 

analyserar hur stor summa pengar som skolan har att röra sig med i förhållande till studieresultaten 

så pekar mycket på att det inte spelar någon större roll. (Hattie 2009, s.109) Men börjar man dela 

upp frågan i mindre bitar och tittar på hur olika poster förändras när det tillförs pengar dit så kan 

man se att det mest positiva förändringen är när man fokuserar på olika typer av 

“undervisningskostnader”. Till exempel lärarlöner och undervisningsmaterial. (Childs & 

Shakeshaft, 1986) 

!
En elev drömmer om att få “köpa in en massa utrustning som vi kan använda, typ datorer och en 

massa kul elektronik” 

Mer eller bättre materiella resurser, eller “artefakter” som Vygotsky kanske skulle ha kallat det, 

borde enligt det sociokulturella perspektivet har goda effekter på undervisningen. Eftersom det är 

via dessa vi medierar olika typer av kunskap. Olika digitala hjälpmedel i undervisningen är väldigt 

vanligt idag. Många skolor har redan, eller planerar att införa, elevdatorer eller surfplattor. Datorn 

som i sig är en artefakt öppnar även upp för en ny typ av praxisgemenskap när man med internet 

kan kommunicera med andra individer som inte är i ens omedelbara närhet.  

!
En av eleverna beskriver hur hon nyttjar den praxisgemenskap i stort sett varje tonåring har i sitt 

rum dvs. internet, till att lära sig hur man gör nagelförlängningar. Hon förklarar att hon hämtar 

information via klipp på youtube (en typ av social media där man laddar upp videor, bland annat så 

kallade “how to’s” som förklarar olika saker steg för steg). Hon uttrycker dock ett visst missnöje 
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med resultatet och menar på att hon har kommit så långt hon kan på egen hand men behöver hjälp 

från “någon som kan” -ett väldigt talande exempel på den proximala utvecklingszonen. Överlag 

illustrerar elevernas utsagor som helhet den proximala utvecklingzonen på ett väldigt talande sätt 

när de pratar om hur lärare ska vara. De förklarar att det är viktigt att läraren ger lagom svåra 

uppgifter som man kan klara av inom en rimlig tid. E5t beskriver att hon blir väldigt ängslig när hon 

ställs inför nya utmaningar, men att med hjälp av en lärare tar hon sig vidare och det känns alltid bra 

efteråt. 

!
Tid är en väldigt svår fråga att diskutera eftersom alla individer (både lärare och elever) behöver 

olika mycket tid för olika moment i vardagen. Hattie och Yates (2014) visar i sin forskning att hur 

lärare planerar sin tid, och hur eleverna använder sin tid på lektioner varierar otroligt mycket. Det 

skulle därför vara svårt att hitta någon “idealisk tid” för olika uppgifter. Tid varierar även mycket 

inom olika grupper och olika lärare är olika snabba/långsamma som individer. (Hattie & Yates 

2014, kapitel 5). Både elever och Lärare uttrycker dock att avsaknad av tid eller för högt tempo är 

ett problem, så det känns befogat att anta att någonstans finns det brister i organisationen. Huruvida 

mer tid skulle leda till bättre lärande är dock svårt att förutspå.  

!
!
!
6.4 Lärande eller betyg? 
Eleverna har väldigt svårt att skilja på betyg och lärande, eller de värderar snarare betyg högre än 

lärande. En av de absolut största effektstorlekarna i Hatties syntes är “självskattning av betyg” som 

enkelt sammanfattat innebär att det finns ett samband mellan elever som är väldigt skickliga på att 

skatta sina prestationer mot målen i skolan, och studieresultat. Detta är i grund och botten bra, men 

Hattie menar också att det finns en risk att detta begränsar elever som inte har nog höga tankar om 

sin förmåga. (2009) 

Elevers mål och syn på sin förmåga har väldigt mycket att göra med vilka förväntningar från 

hemmet som finns. Föräldraengagemang har en effektstorlek på d=0.51, (Hattie 2009, s.103) vilket 

kan manifestera sig på många olika sätt, en elev nämner påtryckning från sina föräldrar på det sätt 

att “de blir sura” om han inte får bra betyg. 

Eleverna som går på yrkesprogrammen värderar i viss mån lärandet högre än de elever som studerar 

på ett teoretiskt eller praktiskt icke-yrkesprogram. Yrkeseleverna erkänner att betyg är bra och 

viktigt, men menar att det inte är lika aktuellt för dem eftersom de kommer påbörja sin yrkeskarriär 
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direkt efter gymnasiet. Eleverna i de övriga programmet behöver betygen för att ta sig in på olika 

utbildningar. 

!
Att ha en tydlig målbild och en tydlig väg dit är något som främjar lärande. Möjligen blir kanske 

denna målbild tydligare och inom greppbart avstånd på yrkeslinjerna, och därför blir lärandet 

eventuellt mer effektivt. Yrkeslärarna beskriver sig som något mer betydelsefulla än “vanliga 

lärare” av den anledning att de undervisar i väldigt konkreta men ändå komplicerade 

hantverksyrken, där informationen som tillhandahålls är svår att finna på andra ställen. En lärare 

påpekar att undervisningen på yrkesprogrammen dessutom innehåller en del farliga moment, vilket 

gör en ansvarig pedagog ännu mer nödvändig. Hattie beskriver i inledningen i synligt lärande “vad 

en lärare måste göra” hur:  

!
Situationer som ofta är farliga kräver återkoppling samt att lärandemål och kriterier för 
måluppfyllelse är kristallklara. En viktig funktion hos utmanande och specifika mål är att de 
fokuserar på uppmärksamhet och ansträngning och därmed gör den lärande mer medveten 
och angelägen om att få återkoppling som avser dessa mål. (Hattie 2009, s.48) !

I det här avseendet syftar citatet till en typ av äventyrs-situation där man t.ex. bestiger en bergvägg, 

men jag anser att denna syn på lärande även går att applicera på den typen av “farliga” situationer 

som yrkeslärarna beskriver.  

!
7. Metodiskussion 
Kombinationen av en enkät och en intervju har givit en relativt bred bild av ämnet och 

arbetsprocessen har jag upplevt som effektiv och givande. Enkäterna har fungerat bra med undantag 

för det låga deltagandet i framförallt lärarenkäten. När det gäller intervjuerna så kan jag se i 

efterhand att jag gjort dem betydligt mer omfattande än vad som var nödvändigt. Jag har samlat på 

mig väldigt mycket information som jag inte kunde använda i studien för det blev helt enkelt inte 

relevant. Jag har även funderat på huruvida resultaten skulle ha blivit annorlunda ifall jag utfört 

intervjuerna i fokusgrupper. Det finns ju alltid en risk att man som intervjuare ställer ledande frågor, 

och det hade varit intressant att få höra respondenterna diskutera med någon annan än mig.  

Man hade med fördel även kunnat ta med observationer, och även breddat respondentgrupperna till 

t.ex. skolledning och föräldrar, men då skulle studien ha blivit för alldeles för omfattande.  

�30



Arbetet med uppsatsen har banat väg för väldigt många nya frågor, och fick jag göra om enkäterna 

och intervjuerna idag skulle där stå en del andra frågor (vill gärna veta mer om t.ex. feedback och 

bedömning) samt att jag skulle ha preciserat mig lite mer. 

!
8. Slutkommentar 
Det första jag insett efter att ha avslutat studien är att jag nog valt ett litet för stort ämne till den här 

typen av uppsats. “Lärande” i skolan innehåller så otroligt många delar vilket gör att det bara blir ett 

skrapande på ytan i en uppsats av den här storleken. Eftersom ämnet är stort och studien av litet slag 

och jag vill inte hävda att den är generaliserbar i någon större omfattning.  

Jag har använt mycket av Hatties forskning i diskussionen av resultaten, men jag vill ändå nämna 

att jag anser att det ligger något i mycket av den kritik som finns mot honom. Det finns något som 

smakar illa i att så mycket handlar om betyg och statistik när man talar om skolan. Det finns trots 

allt en individ där bakom och jag tycker det är viktigt att komma ihåg. Allt går inte förklara med 

siffror och statistik.  

Den här studien har tagit upp ganska många negativa aspekter skolan och undervisningen men jag 

vill poängtera att det finns mycket som fungerar väldigt bra i den svenska skolan (T.ex. är vi väldigt 

duktiga på att ha en fungerande elevdemokrati) och jag tycker vi ska vara stolta över den. 

!
9. Förslag på vidare forskning 
Det finns många sätt man kan göra den här studien mer omfattande och mer djupgående, men något 

som intresserat mig mer specifikt under studiens gång (även om det inte tagits upp i någon större 

utsträckning i uppsatsen) är lärarnas syn på sina fortbildningsmöjligheter. Det skulle vara intressant 

för alla som är verksamma i skolan att undersöka mer noggrant hur fortbildningen och 

kompetensutvecklingen ser ut i skolorna. Vilka skillnader som finns mellan olika skolor och vilka 

effekter den har.  

Vidare har det också väckts en del funderingar över svaren jag fick i frågan “hur man föredrar att 

plugga” (själv eller tillsammans med andra). Det flesta föredrar att plugga tillsammans med andra 

eller en kombination av ensamplugg och plugg med andra. Men det var en del elever som föredrog 

att plugga helt själva och det skulle vara intressant att veta mer om den typen av elever. Av vilken 

anledning vill de helst plugga själva och hur påverkar det deras betyg? Hur fungerar det att ha en 

mer introvert (mitt antagande) personlighet i en skola där lärandet ofta är av sociokulturell karaktär? 

!
!
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(Bilaga I elevenkät) 
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(Bilaga II lärarenkät) 
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(Bilaga III brev till respondenter) 
Hej gymnasielärare!!
!
Mitt namn är Lillemor Söderlund och jag läser sista terminen på lärarprogrammet i Umeå. Sista 
terminen består allt som oftast av ett examensarbete och så är det även i mitt fall. Temat i min 
uppsats är “lärande” och jag försöker kort och koncist få en bild av vad lärare och elever i 
gymnasieskolor har för uppfattningar om lärande. !
!
Jag kommer att undersöka detta både med hjälp av intervjuer men även en enkät och här behöver 
jag er hjälp. Det är två enkäter, en för elever och en för lärare. De tar bara några minuter att göra 
så det behöver inte alls ta mycket tid från era lektioner. Jag skulle vara jättetacksam om du kunde 
avsätta några minuter och både göra den själv och även se till att några av dina elever gör den. !
!
Studien sker enligt de forskningsetiska principerna och de fyra huvudkraven som finns att läsa om 
på vr.se  (informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet). 
Uppsatsen kommer publiceras via Umeå Universitet men både du och dina elever kommer vara 
helt anonyma. !
!
Enkäterna är online så det är bara att kopiera länkarna till sökfältet i webbläsaren så dyker de upp.!
!
ELEVENKÄT:!
!
https://sv.surveymonkey.com/s/Elevenkatlarande!
!
!
LÄRARENKÄT:!
!
https://sv.surveymonkey.com/s/Lararenkatlarande!
!
Om det uppstår några problem med enkäten eller om du har några frågor kontakta mig på: 
lillemor.soderlund@gmail.com!
!
Tack för din/er medverkan!!
!
Med vänlig hälsning!
Lillemor Söderlund!

!
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(Bilaga IIII intervjumall lärarintervjuer) 
!
Intervjumall semistrukturerad lärar-intervju!
!
- Varför ville du bli lärare? Vad var det som lockade med läraryrket?!!
- Hur viktig är din roll som lärare? Vad tror du att du betyder för eleverna?!!
- Ingår det något i din undervisning om inlärnings-strategier?!!
- Kan du se en skillnad på elevattityder under åren du jobbat?!!
- Vad är eleverna mer intresserade av, kunskap (lärande) eller betyg?!!
- Hur kritisk är du till ditt eget arbete?!!
- På vilket sätt utvärderar du ditt arbete?!!
- Vilka av de ramfaktorer du befinner dig inom anser du hjälper/stjälper dig? (arbetsbörda, tid, 
resurser t.ex.) Utveckla. !!
- Hur ofta kommer du i kontakt med ny forskning/nya “utlärnings-tekniker”/ eller får någon slags 
vidareutbildning inom ditt område?!!
- Tycker du att kraven som ställs på dig som lärare är rimliga?!!
- Känner du att du oftast gör ett bra jobb?!!
- Skulle du kunna berätta om ett tillfälle då du känt att du misslyckats som lärare (när det gäller 
elevernas resultat och lärande) Vad tror du gick fel? Hur gick du vidare?!!
- Beskriv ett tillfälle då det gått väldigt bra. Varför gick det så bra den här gången? !!
- Finns det någon “teori” som du brukar förhålla dig till/annat vetenskapligt “tänkande” som du på 
något sätt applicerar när du planerar och utför din undervisning?!!
- Hur ser du på kontakten mellan elev och lärare? Vilka gränser drar du och hur viktig/oviktig är 
den?!!
- Om du fick fria händer att göra om skolan precis som du ville. Hur skulle den se ut då?!!
!
!
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(Bilaga V intervjumall elevintervjuer) !
Intervjumall semistrukturerad elev-intervju!
!
- Brukar du tänka på/reflektera över att du lär dig saker? (förklara vad reflektera är och ge 
exempel)!
!
- Hur mycket av det du lär dig i skolan tror du att du kommer du ihåg?!
!
- Hur viktigt är det för dig att få bra betyg?!
Varför/varför inte?!
!
- Har du något exempel på något du lärt dig utanför skolan. !
- Hur lärde du dig det?!
!
- Vad är viktigt för dig för att du ska lära dig på bästa sätt?!
!
- Hur viktigt är det att ha en bra lärare? Kan du ge ett exempel på en/flera bra lärare du haft. Vad 
gjorde dem så bra?!
- Hur är en dålig lärare? Ge gärna exempel utan namn. !
!
- Vad tycker du är svårast i skolan just nu?!
Skulle det gå att göra det enklare på nått sätt? Hur?!
!
- Hur brukar du reagera när det inte går bra i skolan?!
!
- Känner du att du får mycket hjälp hemifrån?!
!
- Hur aktiva skulle du säga att lärarna är på lektionerna? Går de runt i klassrummet och kollar vad 
ni gör, eller sitter de framme vid katedern? Hur brukar det se ut? Berätta lite :)!
!
- Använder du mycket hjälpmedel när du pluggar? Typ datorer?!
!
- Om du fick ändra skolan precis hur du ville (för att du ska LÄRA dig bättre) hur skulle den se ut 
då?!
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