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Sammanfattning 

Syftet med den här undersökningen har varit att undersöka vad inom en sko-

las verksamhet som upplevs som bra, respektive dåligt för gymnasieelevers 

intresse att studera. Med utgångspunkt i huvudfrågorna läraren, ämnet, kurs-

upplägget och miljön har elever i en skola i Mellansverige intervjuats semi-

strukturerat i fokusgrupper. 

Undersökningen har förutom att generera kunskap även blivit en grund som 

är menad att användas i samband med förbättringsarbete på den skola där 

undersökningen genomfördes. Resultatet pekar på förbättringsområden 

inom samtliga fyra huvudfrågor, med varierande komplexitet vilket skapar 

både stora och små utmaningar för skolans huvudman. 

Sökord: Elevperspektiv, intresse för studier, lärare, skolämne, kursupplägg, 

arbetsmiljö  
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1 INTRODUKTION 
Internationella undersökningar har visat att kunskapsnivån hos Sveriges gymna-

sieelever har sjunkit, relativt andra länder. Vad som påverkar elevers studieresul-

tat och motivation är ett brett område, där denna undersökning fokuserar fyra om-

råden, lärare, ämne, kursupplägg och miljö. Skolans lärare, miljö och sätt att ut-

forma och kommunicera elevens uppgifter har betydelse för elevens intresse för 

sin skolgång (Skolverket, 2015). 

Flertalet studier och motivationsteorier pekar på vad skolan borde göra och hur 

man skapar goda lärmiljöer, både fysisk och psykiskt (Landin, 2015). Den här 

undersökningen intar istället elevperspektivet, där jag genom intervjuer med gym-

nasieelever undersöker vad i skolan som de upplever som bra, respektive dåligt. 

1.1 Syfte 
Syftet är att undersöka elevers upplevelser av skolan, hela vägen från lärarens at-

tityd till mängden buller från ventilationsanläggningen.  

Studiens resultat innehåller en mängd tolkad och kategoriserad data med konkreta 

idéer om styrkor och utvecklingsområden som kan ligga till grund inför skolans 

förbättringsarbete. Materialet är utformat för att i synnerhet användas lokalt, där 

undersökningen görs, men med förhoppningar om att resultatet kan upplevas som 

relevant även i ett bredare perspektiv inom svensk skola. 

1.2 Frågeställningar 
Hur upplever elever att lärare, ämnen, kursupplägg och skolmiljö påverkar deras 

intresse för att studera? 
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2 TOLKNINGSRAM 
Den här studien tar utgångspunkt i fyra huvudområden, lärare, ämne, kursupplägg 

samt arbetsmiljö. Dessa huvudområden är viktiga för skolan och regleras av bl.a. 

Skolverket, Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket, med Skollagen som grund.  

2.1 Kort om motivation 

”Om läraren tror att eleven kan lyckas ökar motivationen och därmed 

möjligheten att nå målen. Motivation, som bland annat definieras som 

individens önskan att delta i lärandeprocesser, påverkas av både inre 

och yttre faktorer.” (Skolverket, 2015) 

Ett synsätt vid motivationsfrämjande insatser är inre, respektive yttre motivation. 

Där menas att inre motivation täcker individens inneboende drivkraft och nyfiken-

het, vilket i praktiken handlar om behovet att veta något, upptäcka nya saker eller 

delta i en aktivitet för sakens egen skull. Personer med välutvecklad inre motivat-

ion har ett litet behov av yttre påverkan och behåller också sina inlärda kunskaper 

bättre.  

Yttre motivation handlar om uppmuntringar eller belöningar i form av materiella 

ting, betyg eller verbalt beröm. Yttre motivation är i viss mån kritiserad för att 

likna mutor och för att den sägs försvaga individers inneboende motivation 

(Skolverket, 2015). 

2.2 Lärare 
Läraren anses ofta vara viktigaste faktorn för att elever ska uppnå förväntade mål 

i skolan. Lärarens framgång bygger på flera delar som måste fungera, bland andra 

kunskapsmässiga och sociala (Skolverket, 2016 A).  

2.2.1 Lärarens attityd och värderingar 

Läraren ska bekräfta eleverna och deras behov samt visa närhet och ödmjukhet, 

vilket fungerar som en bekräftelse på att läraren bryr sig om eleverna. Genom att 

intressera sig för dem kan läraren hitta en öppning till eleverna för att förstå dem 

på ett djupare plan (Skolverket, 2016 D). 

Läraren behöver också ställa krav och tro på sina elevers förmåga. Läraren behö-

ver förstå att attityder till elever har inverkan på deras inställning till skola och 

lärande. Studier visar att elevers motivation och möjligheter att nå sina mål ökar 

om läraren tror att eleven kan lyckas (Skolverket, 2015). 

Vidare pekar Skolverket (Skolverket, 2015) på att i situationer med elever som vi-

sar ointresse för skolan så är det extra viktigt att läraren möter eleven där den 

befinner sig just nu. Här tycks det vara särskilt viktigt att individanpassa uppgifter 
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och sätta enkla mål som eleven kan delta i och lösa, vilket resulterar i att elevens 

motivation ökar och eleven börjar känna sig kompetent. 

Bortsett från lärarens personliga värderingar är det viktigt att läraren tar sin del 

av skolans samhällsansvar. I skolans styrdokument framgår tydligt att skolan ska 

arbeta med värdefrågor. Redan i skollagens första kapitel betonas vikten av att 

skolan inte bara förmedlar demokratiska och andra samhällsviktiga värden, utan 

också utformar och driver sin dagliga verksamhet enligt dem, rimligtvis med lära-

ren som den huvudsakliga förmedlaren av dessa värderingar (SFS, 2010:800).  

2.2.2 Lärarens kunskaper och intresse 

”Den goda läraren både behärskar och känner starkt för sitt ämne och 

kan i kraft av detta framställa det på ett intresseväckande sätt och an-

passa undervisningen efter den omtalade heterogeniteten.” (Wiklund, 

2006, s. 193) 

Shulman myntar1986 begreppet PCK, Pedagogical Content Knowledge, vilket kan 

översättas till pedagogisk ämneskunskap (Shulman, 1986). Han menar att det 

finns en tredje form av kunskap, förutom lärarens pedagogiska kunskap och äm-

neskunskap, vilket är PCK, pedagogisk ämneskunskap, eller ”undervisningskun-

skap”.  

Schulman menar att eftersom det finns flera sätt att formulera och representera 

ämnesinnehåll så krävs stor bredd i lärarens kunskap, som bör baseras på både 

forskningsresultat och beprövad praktisk erfarenhet. 

Ett exempel på när PCK beskrivs som en särart från pedagogisk, respektive ämnes-

kunskap är kunskapen om vad som gör ett område lätt eller svårt för elever att 

förstå. Ett annat exempel är kunskaper om vanliga felaktiga uppfattningar bland 

elever och hur dessa kan hanteras. Goda ämneskunskaper beskrivs som en förut-

sättning för god PCK. 

”Det kunnande som konstrueras som så centralt är därmed primärt 

kopplad till ämneskunskapen, pedagogisk kompetens konstrueras säl-

lan som lika centralt. Den goda lärare som här konstrueras är en äm-

neskunnig specialist och ingen allmän(o)vetande enhetslärare.” 

(Wiklund, 2006, s. 194) 

2.2.3 En lärare ska vara eller bli legitimerad 

För att vara en lärare som lever upp till skolornas och Skolverkets krav för att 

kunna bli fast anställd ska läraren ska inte bara ha kunskaper inom sitt ämne, utan 

även pedagogiska. Lärare ska ha högskoleutbildning inom ett eller flera ämnen för 

att bli ämneslärare, alternativt relevant arbetslivserfarenhet för att bli yrkeslärare. 

Oavsett vilket krävs att läraren även studerat pedagogik och didaktik.  
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2011 infördes också legitimationskrav. När läraren har en lärarexamen kan legiti-

mation sökas hos Skolverket, vilket är det slutgiltiga steget för att anses vara be-

hörig lärare. Syftet med legitimationen är bland annat att öka kvaliteten i den 

svenska skolan. 

Även obehöriga lärare får undervisa i specialfall, kanske i synnerhet när behöriga 

lärare inte finns att tillgå. I dessa fall strävar man efter att undervisande person 

har en så pass relevant utbildning som möjligt. Dessa lärare får dock inte sätta be-

tyg på egen hand och får heller inte ges fast anställning. (Skolverket, 2016 C) 

2.3 Ämne 

”Elevers intresse och motivation för olika ämnen och olika innehålls-

områden i skolan är ett omfattande område som sysselsatt många 

forskare inom olika discipliner genom åren. Ett viktigt resultat är att 

elevernas bilder av ämnen (som till exempel tråkiga, svåra, roliga, in-

tressanta) inte främst bestäms av ämnet som sådant utan snarare uti-

från dem som företräder ämnet.” 

”Elevernas bilder av ämnena i skolan formas därmed av skolans och 

lärarnas attityder till ämnena, undervisningen och eleverna. I klass-

rummet skapas en bra lärandemiljö genom att pedagogen är lyhörd 

för elevers föreställningar, attityder, erfarenheter och intressen.” 

(Skolverket, 2016 E) 

2.3.1 Elevers intresse för olika ämnesinnehåll varierar 

Beroende på t.ex. kön, ålder, etnicitet, familj och hur stor uppmärksamhet ett ämne 

får, påverkas elevers intresse för olika skolämnen. 

Skolverket skriver att det inte råder någon tvekan om att barn och ungdomar har 

intresse för att lära. En stor utmaning ligger i att skolan måste styra mot sitt sam-

hällsuppdrag samtidigt som skolan ska anpassas efter elevers skilda perspektiv 

och förutsättningar (Skolverket, 2016 E). 

Det finns ett flertal forskningsrapporter, t.ex. (Ashnagar, 2005), som undersöker 

elevers intresse för enskilda ämnen, ofta fokuserande hur man får intresset att öka 

vilket visar att många lärare och forskare upplever elevers intressen för vissa äm-

nen som otillräckliga.  

Ämnen och dess kurser är centralt styrda genom Skolverkets ämnesbeskrivningar 

och kursernas centrala innehåll och kan innehållsmässigt styras i mer eller mindre 

begränsad utsträckning (Skolverket, 2011), däremot kan kursupplägg och metodik 

varieras för att möta elevernas intressen och personliga behov, vilket behandlas 

vidare i avsnittet om Kursupplägg. 
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2.3.2 Ämnen uppfattas som olika viktiga, men inte av Skolverket 

Skolverket beskriver att olika ämnen upplevs som olika viktiga, både bland elever 

och i samhället i stort. Vissa ämnen är mer än andra omtalade i samhällsdebatter 

och medialt, vilket färgar uppfattningen hos många om ämnets betydelse 

(Skolverket, 2016 E).  

Elever, föräldrar och allmänheten uppfattar ofta att förmågorna att läsa, skriva och 

räkna är primära. Några ämnen, t.ex. de som innefattar ovanstående har också nat-

ionella prov, vilket förstärker uppfattningen om dess upphöjda betydelse. De 

andra ämnena kommer efter i en fallande skala och sist kommer ofta naturveten-

skap och teknik. 

Skolverket upplever detta som bekymmersamt och menar att alla ämnen är lika 

viktiga och behöver hänga ihop med varandra för att utgöra en komplett utbild-

ning.  

2.3.3 Viktigt med samband till livet utanför skolan 

Ämnena finns inte med som en del av utbildningen för att de ska göras 

relevanta i skolan. De finns för att innehållet har relevans för samhället 

(Skolverket, 2016 E) 

Det är viktigt att eleven uppfattar kursinnehållet som betydelsefullt. Kanske inte 

nödvändigtvis för samhällets skull, utan för livet i stort. Skolan behöver finna rele-

vant innehåll och meningsfulla berättelser som ger motivation till eleverna.  

”Om eleven kan se ett samband mellan en skoluppgift och världen ut-

anför skolan kommer dess inre motivation att påverkas i positiv rikt-

ning.” (Skolverket, 2015). 

Skolverket beskriver att utbildningen består av både innehåll och sammanhang 

och att det ofta är dynamiken mellan dessa som väcker elevens intresse. Samman-

hang kan skapas genom att ämnen kopplas till varandra och relatera innehållet till 

grundläggande mänskliga aktiviteter, såsom mat, hälsa, tillverkning eller dans. Ge-

nom att knyta innehållet till områden elever har lätt att relatera till så kan elever-

nas egna intresseområden och perspektiv bidra till att inte bara förankra kunskap-

erna, utan även förfina förståelsen utifrån sin egen bakgrund (Skolverket, 2016 E). 

Vidare beskriver Skolverket att utbildningen enligt ovanstående princip gör att ut-

bildningen upplevs som mer äkta och får en starkare relation till samhället utanför.  

Motsatsen är en utbildning som upplevs som frikopplad från samhället och det 

personliga livet, med ämnen och innehåll som skapats som skolans självändamål. 

En risk är då att innehåll inte reproduceras i relation till omgivande samhälle, utan 

i relation till betyg och bedömning (Skolverket, 2016 E). 

Mer om samband i avsnittet om Kursupplägg. 



  
Hur skolan påverkar elevers intresse för studier  
Kapitel 2 - Tolkningsram  Tobias Wetterskog  
Examensarbete i pedagogik, 15 HP 2016-02-08 

  

12 

2.3.4 Ämnen har specifika roller för att täcka skolans uppdrag 

De demokratiska och samhällsnyttiga värden som skolan har ska i stor utsträck-

ning genomsyra hela verksamheten i det dagliga arbetet, men fokuseras särskilt 

inom ramarna för viss undervisning, såsom samhällskunskap, religion och histo-

ria.  

I grundskolans aktuella läroplan (LGR11) stadgas "det vardagliga arbetet ska utgå 

från ett demokratiskt förhållningssätt" samt att läraren "tillsammans med ele-

verna ska utveckla regler för arbetet och samvaron". Mer om demokratiskt kurs-

upplägg och annat praktiskt kring undervisning återfinns i avsnittet Kursupplägg. 

(Skolverket, 2016 B). 

2.4 Kursupplägg 

2.4.1 Demokratiska arbetsformer och bygga samhällsdeltagare 

”Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kun-

skaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. […] Ut-

bildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande män-

niskor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den 

ska bidra till elevernas allsidiga utveckling.”  (Skolverket, 2011, s. 6) 

I aktuell läroplan för gymnasiet (GY11) skriver Skolverket att gymnasieskolans hu-

vudsakliga uppgift är att förmedla kunskaper och att skapa förutsättningar för att 

eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper (Skolverket, 2011, s. 6). Men de 

poängterar också att en av huvuduppgifterna är att bygga demokratiska samhälls-

medborgare, viket görs både genom att kommunicera demokratiska värderingar 

och genom att undervisningen bygger desamma.  

”Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de 

förs fram.” (Skolverket, 2011, s. 6) 

Skolverket skriver i klartext att det inte är tillräckligt att kommunicera demokra-

tiska värden, utan att undervisningen ska bestå av demokratiska arbetsformer där 

elevernas förmåga att ta personligt ansvar utvecklas (Skolverket, 2011, s. 6). 

”Läraren ska […] svara för att alla elever får ett reellt inflytande på ar-

betssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen. Läraren ska […] 

tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen” 

(Skolverket, 2011, s. 13) 

Vidare skriver Skolverket att elever bör involveras i skapandet av olika projekt och 

att de även bör delta i arbeten med att formulera checklistor och delmål. Genom 

att dela målen i hanterbara mindre mål upplever eleverna delaktighet och kontroll, 

samtidigt som de uppfattar sig själva som kompetenta (Skolverket, 2016 F). 
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2.4.2 Elevinflytande innebär också risker 

De senaste decenniernas decentralisering och utbildningsreformer har påverkat 

ansvarsfördelningen. En förskjutning har skett där det förutsätts att elever kan och 

vill ta ansvar, samt vara flexibla och initiativrika.  

”I klassrummet innebär detta ofta att elever ställs inför en mängd val 

som kan medföra konsekvenser som lärare kanske inte förväntat sig. 

När verksamheter erbjuder elever valfrihet och personliga val skapas 

en oreflekterad social reproduktion och selektion grundat på elevers 

kulturella och sociala kapital.” (Skolverket, 2016 F). 

Många val som görs av elever är kontraproduktiva. Ett typiskt exempel är när ele-

ven väljer en enklare matematikuppgift än vad den faktiskt skulle kunna klara av 

eftersom den utmanande uppgiften är valbar. Bakgrunden till beslutet är rimligtvis 

att minimera mängden arbete och att bli klar så fort som möjligt, istället för att 

utmana sig själv, lära sig mer och nå ökade skolframgångar. 

Skolverket beskriver vidare att den typen av valfrihet och ansvarsfördelning för-

stärker sociala skillnader och riskerar att missgynna elevers framtida livschanser 

och har i viss mån varit kontraproduktivt för lärandet i skolan. 

Vidare pekar Skolverket på att individers val inte är isolerade, att en elevs val på-

verkar andra elever. Risken finns då att undervisningen anpassas exempelvis till 

den som hörs och syns mest och har resurser att agera för inflytande, vilket mar-

ginaliserar personerna utan.  Det tycks också vara så att elever på yrkesprogram 

har större möjlighet till inflytande än på studieförberedande program. Däremot 

visar nya studier att det inte behöver vara positivt, utan ofta handlar om att för-

handla bort studietid och dra ned på skolans krav. Hos studieförberedande pro-

gram har effekten visat sig vara ungefär tvärt om mot yrkesprogrammen 

(Skolverket, 2016 F). 

2.4.3 Göra uppgifter intressanta och öppna för egenarter 

”Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att 

se samband. Skolan ska ge eleverna möjligheter att få överblick och 

sammanhang. Eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina erfa-

renheter och tillämpa sina kunskaper.” (Skolverket, 2011, s. 8). 

Elevers inre motivation kan stärkas av att en uppgift har en tydlig koppling till 

världen utanför skolan. Även de mest rutinmässiga uppgifter borde kunna göras 

relevanta, roliga och intressanta (Skolverket, 2015). 

En av skolans uppgifter är att varje elev ska upptäcka sin unika egenart för att på 

sikt kunna delta i samhällslivet på sitt sätt. Skolan ska stimulera inte bara elevers 

självförtroende, utan också kreativitet, nyfikenhet samt elevens vilja att omsätta 
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nya idéer i handling och att lösa problem (Skolverket, 2011, s. 5) och (Skolverket, 

2011, s. 7). 

Elevernas lärande påverkas av undervisningens balans av teoretiska och praktiska 

innehåll. Vidare ska läraren tydliggöra vilka vetenskapliga grunder, perspektiv och 

värderingar som innehållet i en kurs vilar på. Detta är ett verktyg för eleverna att 

ta ställning till hur kunskaperna kan användas (Skolverket, 2011, s. 10). 

2.5 Arbetsmiljö 

”Om elevens omgivning är positivt präglad leder det till att eleven får 

tilltro och lust att lära, motsatsen kan leda till att eleven känner osä-

kerhet och oförmåga.” (Ashnagar, 2005, s. 14) 

Om man ser till antalet elever och personal så är skolan Sveriges största arbets-

plats (Arbetsmiljöverket, 2015, s. 3). Arbetsmiljöverket är den myndighet som har 

riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö följs, vilket bland annat in-

nefattar skolan. 

Med arbetsmiljö menas den miljö lärare och elever visas i inom skolområdet. För-

utom klassrummet innefattas även alla andra lokaler, t.ex. belysning i en korridor 

eller ljudnivån i matsalen. Arbetsmiljön i skolan innefattar inte bara den fysiska 

arbetsmiljön, utan innefattar även stämningen och relationerna på skolan, det som 

brukar kallas för den psykosociala arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2015, s. 3). 

2.5.1 Psykosocial arbetsmiljö och allas lika värde 

”Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje 

människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.” 

(Skolverket, 2011, s. 5) 

I skollagen finns bestämmelser för att motverka diskriminering och Skolverket 

drar resonemanget vidare, att ingen ska diskrimineras eller utsättas för kränkande 

behandling på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-

ning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funkt-

ionsnedsättning (Skolverket, 2011, s. 5) och (SFS, 2010:800). 

”Alla som arbetar i skolan […] ska samverka för att göra skolan till en 

god miljö för utveckling och lärande.” (Skolverket, 2011, s. 10) 

Skolverket beskriver i aktuell läroplan för gymnasiet (GY11) ansvarområden för 

de olika rollerna som skolans personal har (Skolverket, 2011, s. 10). Men de be-

skriver också ansvarsområden som åligger alla som arbetar i skolan. Den goda mil-

jön, såväl fysisk som psykosocial är ett delat ansvar. Samtidigt skriver Skolverket 

att det är ett mål att varje elev visar respekt och omsorg för miljön, både närmiljön 

och i större perspektiv. I läroplanen klargör Skolverket också att skolans mål är att 
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varje elev tar personligt ansvar för sin egen arbetsmiljö, vilket också innefattar ex-

empelvis ergonomi (Skolverket, 2011, s. 12). 

2.5.2 Fysisk arbetsmiljö 

”Om du sitter fel kan du få ont i kroppen. Om du sitter stilla och arbetar 

länge gäller det till exempel att undvika onödig belastning i nacke, ax-

lar, rygg och armar. […] Bord eller stol ska vara anpassade efter din 

storlek och dina arbetsuppgifter.” (Arbetsmiljöverket, 2015, s. 12) 

Den fysiska arbetsmiljön som arbetsmiljöverket behandlar innefattar ljud, ljus, 

luft, temperatur och lokalers utformning. Skolan, precis som alla andra arbetsplat-

ser ska hela tiden arbeta med att arbetsmiljön förbättras, vilket kallas för systema-

tiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och ansvaras för av skolans huvudman.  

Även elever kan och bör vara blandade i arbetsmiljöarbetet. Från årskurs 7 och 

uppåt har elever rätt att utse elevskyddsombud på skolan som får vara med i ar-

betsmiljöarbetet. Elevskyddsombuden är representerar eleverna gentemot sko-

lans personal och deltar i skyddsronder och har rätt i att ta del av skolans planer 

för ombyggnationer eller andra betydande förändringar som påverkar eleverna 

(Arbetsmiljöverket, 2015, s. 5). 

Brink och Karlsson pekar på att studier inom gymnasieskolans fysiska miljö visar 

att skolans fysiska miljö är eftersatt (Brink & Karlsson, 2008). Flertalet skolor är 

inte anpassade efter dagens läroplaner. I övrigt pekar de på flera skilda teorier om 

vad som är viktigast i skolans arbetsmiljö, där både färg, funktion och inredning 

har visat sig spelat roll i olika undersökningar. För att nå en effektiv inlärning för-

väntas en inomhusmiljö som är bra, vilket exempelvis innefattar frisk luft, reglerat 

ljus och frisk luft. 

”Med en väl genomtänkt ergonomisk miljö kan det bli en ökad effekti-

vitet och motivation samt att kvaliteten höjs.” (Brink & Karlsson, 2008, 

s. 18) 

”Att sitta och läsa i en mjuk stol också är bra för ergonomin menar de 

[anm: Lärare i intervju], eftersom kroppen då blir placerad i viloläge.” 

(Brink & Karlsson, 2008, s. 19) 

Vidare pekar de på att forskningen visar att informella lärmiljöer, t.ex. vid soffor, 

fåtöljer, kuddar osv finns har ökat prestationen för minst hälften av alla elever. Ex-

empel finns på studier där elever har uppnått bättre resultat i både engelska och 

matematik genom arbete i dessa miljöer.  
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3 METOD 
I metodavsnittet beskrivs hur data har samlats in genom semistrukturerade inter-

vjuer, samt hur data har sammanställts och tolkats. Arbetet är en fallstudie av in-

duktiv karaktär. 

Några små grupper av utvalda elever kommer, genom förvalda öppna frågor ska 

resonera kring bland annat lokaler, lärarens insatser och kursmaterial. Efter ana-

lyser och bearbetning förväntas studien visa hur olika delar inom skolan, medvetet 

eller inte, fungerar otillfredsställande för eleven. 

3.1 Undersökningsdesign 

3.1.1 Urval och beskrivning av fallet 

Undersökningen innefattar gymnasieelever på ett Teknikprogram i Mellansverige. 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Utformning av intervjufrågor 

Frågorna utformades i samråd med handledare samt ”uppsatsgruppen”, vilket är 

en grupp lärare samt en lektor på skolan där jag arbetar. Bedömningen som gjor-

des var att frågorna lämpligtvis kunde delas upp i fyra huvudområden, läraren, 

ämnet, kursupplägg och miljön. Forskningen stödjer mina kategorier, därför har 

jag beslutat att göra tolkningsramen utifrån dessa. För att se tolkningsramens 

form, se avsnitt: 2 Tolkningsram. 

3.2.2 Intervjuer 

Semistrukturerad intervju med tre grupper om tre till fyra elever har utförts (bi-

laga 1). Intervjuernas spelas in med hjälp av en mobiltelefon som placeras i mitten 

av det bord deltagarna sitter runt. Frågorna ställs och gruppen diskuterar mesta-

dels självständigt. Om nödvändigt stödjs gruppen av följdfrågor eller förtydligande 

om hur frågorna är menade att fungera.  

3.3 Bearbetning och tolkning av data 

3.3.1 Transkription 

Efter avslutade intervjuer analyserades inspelad data och anteckningar skrevs i 

tabellform, där beskrivning, tidpunkt, person, klass och filnamn loggas. Detta inne-

bar att informationsdatabasen försågs med källförteckning, för att förenkla kon-

troll av rådata, för att t.ex. ta fram exakta citat, eller tolka detaljer som inte fångats 

upp vid första bearbetningen.  

Insamlad data sorterades i fyra tabeller, enligt de fyra huvudfrågorna. 



  
Hur skolan påverkar elevers intresse för studier  
Kapitel 3 - Metod  Tobias Wetterskog  
Examensarbete i pedagogik, 15 HP 2016-02-08 

  

17 

3.3.2 Organisera tabeller 

Raderna i de fyra tabellerna grupperades med snarlika och svar som samlats in i 

andra delar av intervjun än där frågan ställts flyttas till rätt tabell. Några svar var 

svåra att placera eftersom de passade i flera tabeller, vilket innebar att vissa svar 

flyttas, men också att ett fåtal dupliceras. 

3.3.3 Kategorisera data och hitta mönster 

Medan svaren organiseras uppstår mönster, vilket innebär att data kan tolkas in 

under olika områden, vilka namnges för att skapa underrubriker.  

3.4 Etiska överväganden 
Hänsyn tas till ”Forskningsetiska principer” (Vetenskapsrådet, 2002). Resultatet 

lämnar elever anonyma. Inga personliga frågor ställs, heller inte om hemmiljö. 

Målsman behöver inte godkänna undersökningen för omyndiga elever (16-17 år). 

Inga elever som intervjuas har någon direkt beroendeställning till mig som lärare, 

t.ex. i form av pågående eller planerade kurser tillsammans. 

3.5 Metoddiskussion 
Undersökningen ställde frågor om uppsatsens fyra huvudområden. Samtliga frå-

gorna ställdes ur både positivt och negativt perspektiv, t.ex. ”vad är bra med X” 

samt ”vad är dåligt med X”? Syftet var att få såväl positiva som negativa berättelser, 

vilket gav goda mängder data av båda slagen.  

Undersökningen gjordes med fokusgrupper inom samma gymnasieprogram, på 

samma skola och som rör sig i samma lokaler och använder samma utrustning. 

Konsekvensen av detta är att resultatet blir fokuserat och smalt, men samtidigt 

mer konkret. Eftersom en del av syftet med undersökningen är att den ska kunna 

användas som stöd vid förbättringsarbete så är resultatet synnerligen användbart 

i samma område som undersökningen genomfördes, men kanske lite för smalt för 

att användas hos andra program eller på andra skolor. Emellertid har resultatet 

tillräcklig bredd för att signalera mer eller mindre viktiga områden även i ett vi-

dare perspektiv, vilket forskningen också stödjer.  

Det är också rimligt att tänka att resultatet påverkas av att det är just jag som in-

tervjuat eleverna, att de vet vem jag är och hur jag fungerar, samt att de vet att jag 

har relationer till andra lärare, som får både ris och ros i undersökningen. Men 

enligt avsnittet Etiska överväganden tas god hänsyn till att eleverna inte ska upp-

leva en beroendeställning till mig som intervjuare, vilket jag upplever fungerar bra.  
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4 RESULTAT  
I detta avsnitt presenteras en tolkning av insamlad data enligt vald metod. Resul-

tatet är uppdelat i fyra områden enligt angivna frågeställningar och ytterligare 

uppdelat enligt fokusgruppens svarsfördelning. 

4.1 Lärare 
I avsnittet om läraren undersöks vikten av hur de intervjuade eleverna beskriver 

hur de uppfattar lärarnas personlighet, kunskaper och agerande, både innanför 

och utanför klassrummet. Avsnittet hanterar inte lärarens planeringar och kurs-

upplägg, vilket hanteras i ett enskilt avsnitt (se 4.3 Kursupplägg). 

4.1.1 Lärarens värderingar 

”Om inte du ändrar dina åsikter så kommer du få sänkt betyg” (Elev 2) 

Ett stort område för diskussionerna i undersökningen var hur eleverna beskrev 

hur lärarnas attityder och värderingar har betydelse i klassrummet. Undersök-

ningen visar att elever accepterar att lärare har ”favoritelever” och att varierande 

personkemi är tillåtet, men att det måste hållas inom rimliga ramar, vilket inte all-

tid är fallet. 

Några elever beskriver hur lärare inom samhällsvetenskapliga ämnen, där värde-

ringar och människosyn är betydande delar, tydligt har uttryckt sina egna värde-

ringar. I samband med detta upplever informanterna också att värderingar avvi-

kande från läraren har beskrivits som felaktiga och att dessa avvikande värde-

ringar också har legat till grund för sänkt kursbetyg. Elever säger sig inte bara ha 

hotats med sänkt betyg, utan även fått det, vilket har haft effekten att vissa elever 

inte längre har vågat uttrycka sina åsikter i klassrummet. 

Undersökningen visar också att eleverna uppskattar att läraren är neutral i sitt 

ifrågasättande, exempelvis att läraren hellre ska fråga ”varför gör du såhär?” än 

”varför gör du inte såhär?”. 

”Var seriös nu” (Elev 9) 

Elever känner sig ibland dumförklarade av lärare. Undersökningen visar att elever 

har känt sig felaktigt utpekade i exempelvis situationer då flera elever är inblan-

dade i någonting, t.ex. ett stökigt samtal, men endast en återkommande person pe-

kas ut som syndabock av läraren. 

En annan situation som beskrivs är att läraren uppmanar en elev till att skärpa sig, 

bli mer seriös, eller försöka mer, fast eleven redan gjort sitt bästa. Konsekvensen 

av detta beskrivs som att självförtroendet påverkas negativt. 
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4.1.2 Mer än bara lärare 

Undersökningen visar upprepade gånger att elever uppskattar om läraren kan 

agera utanför sin utbildande och kanske ämnesbundna roll. Ett exempel på detta 

är om läraren har kunskaper vida utanför relevant ämne, för att knyta fakta och 

föra resonemang genom avlägsna paralleller, gärna inom den individuella elevens 

intresse- eller kunskapsområden. 

Elever beskriver värden i att knyta starkare band till läraren, att kunna prata om 

”vad som helst”, vilket beskrivs som värdefullt för att eleven att må bra. 

Vidare beskrivs att lärarens personliga egenskaper är av stor vikt, att det inte bara 

handlar om att läraren ska ha goda kunskaper, utan att läraren även ska vara kar-

ismatisk. Läraren ska exempelvis inte vara tråkig eller blyg, utan ska vara framåt 

och ha humor. Humor beskrivs explicit som en viktig egenskap som sätter kun-

skaper i ett bra sammanhang och som gör att lektioner är lättare att se fram emot. 

4.1.3 Läraren i arbetet 

”En av mina fysiklärare ville egentligen vara syslöjdslärare” (Elev 5) 

Undersökningen visar att elever upplever att läraren inte alltid är intresserad av 

att lära ut och att hjälpa till vid problem. 

Undersökningen visar också att lärare inte befinner sig i klassrummet tillsammans 

med klassen i den utsträckning som önskas. Det krävs inte att läraren alltid är till-

gänglig, det respekteras att eleverna på egen hand kan söka information och utföra 

vissa arbeten, men lärare tycks avvika ibland, trots att de behövs. Detta presente-

ras inte som lärarlösa lektioner, utan lärare som ”kommer och går” under lektion-

erna.  

Vidare diskuterar gruppen om lärares humör. Att lärare har humörsvängningar 

beskrivs inte som något konstigt, däremot klargörs det tydligt att läraren, i form 

av gruppens ledare har stor inverkan på klassen och att humöret ”smittar av sig” 

till eleverna. 

4.1.4 Lärarens kompetens och intresse 

”Vi hade henne [en duktig vikarie] i en lektion och märkte direkt hur 

roligt ämnet var och vi lärde oss mer under den än vad vi gjort på typ 

alla lektioner med den andra läraren” (Elev 1) 

Några elever beskriver en situation med ett tillfälligt lärarbyte som gjort stora in-

tryck där man för en enda lektion har fått låna in parallellklassens lärare. Denna 

vikarie beskrivs ha skapat intresse för ämnet och spridit kunskaper vida översti-

gande ordinarie lärares prestationer. 

”En bra lärare kan göra det mesta intressant” (Elev 3) 
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Undersökningen visar i flera fall att eleverna menar att de genomskådar lärarens 

intresse och kunskaper i ämnet. Det beskrivs som önskvärt att läraren brinner för 

sitt ämne, inte bara att kompetensen finns.  

Eleverna beskriver att lärarens ämneskompetenser är viktiga, inte bara för att 

sprida korrekta och relevanta kunskaper, utan också för att kunna dra paralleller 

och för att kunna kommunicera kunskaperna på ett naturligt och avslappnat sätt. 

Lärare med dåliga ämneskunskaper beskrivs å andra sidan som förödande för ele-

vers framtid, i synnerhet beträffande framtida kurser, som bygger på förkunskaper 

som i värsta fall saknas. Effekter av detta beskrivs som att betygsnivån sjunker och 

stressen hos eleverna ökar. 

4.1.5 Lärarens respekt för eleverna 

Elever beskriver hur det är uppskattat om läraren intresserar sig för eleverna, på 

ett mer personligt plan. De klargör att läraren inte behöver bli kompis med eleven, 

men att man ser varje elev individuellt och inte ser hela klassen som en homogen 

grupp. 

Vidare beskrivs att det är önskvärt att läraren lär känna varje elev för att kunna 

förstå hur eleven fungerar, vilka förväntningar man bäst kan ha och hur elevens 

lärande fungerar. 

Genom att läraren stämmer av hur eleverna mår och hur undervisningen har upp-

fattats så upplevs att läraren visar respekt. Undersökningen visar att lärare som 

tar och ger feedback ofta och socialiserar sig med eleverna uppfattas som att de 

respekterar eleverna. 

4.2 Ämne 
I det här avsnittet fokuseras elevernas upplevelse av enskilda skolämnens bety-

delse. Enskilda kurser och dess upplägg diskuteras i ett annat avsnitt. 

4.2.1 Elevers personliga intresseområden spelar roll 

Samtliga elever i undersökningen poängterade att elevens personliga intressen på-

verkar intresset för studierna inom ett visst ämne. Det klargörs samtidigt att ele-

vens intresse inom ämnet oftast har större betydelse än betyg, högskolebehörighet 

och kunskaper. 

Samtidigt menar flera informanter att intresse för ett ämne kan öka och minska, 

både genom läraren och genom kursens upplägg (se avsnitt Kursupplägg). Ele-

verna berättar om lärare som har lyckats skapa intresse genom sitt enorma enga-

gemang, samtidigt som de också berättar om lärare som har försvårat. Eleverna 

påpekade dock fler situationer där lärare faktiskt har skapat ett intresse hos ele-

ven, snarare än minskat det. 
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Här spelar fria val en stor roll och elever berättar vikten av att få välja kurser själv, 

i synnerhet gymnasieprogram och senare dess inriktningar. Några elever nämner 

att de ämnen som är gymnasiegemensamma är tråkiga, då eleven har ett intresse-

område som mer fokuserar programmets karaktärsämnen. 

4.2.2 Alla ämnen kan bli intressanta 

Några elever beskriver att oavsett huruvida ett ämne uppfattas som intressant el-

ler inte så går det att förändra. Läraren sätter sin prägel på ämnet och kan ha inne-

håll och argument som skapar ett intresse, vilket gäller alla ämnen, menar en av 

informantgrupperna. 

4.2.3 Man lär sig mer om man är intresserad 

”Vill du lära dig, då kommer du lära dig” (Elev 5) 

Elever beskriver att det är lättare att lägga tid på ett ämne om man är intresserad 

av det. Ett exempel som ges är att det är mer troligt att en hemläxa eller obligato-

risk fördjupningsuppgift utförs enligt instruktion om uppgiften ses som intressant. 

4.2.4 Det är viktigt att veta vad kunskapen är bra till 

”Ibland kan man som elev tänka jaha, men vad är poängen med det 

här, då har ju läraren misslyckats på något sätt.” (Elev 5) 

Samtliga informanter påpekade att det är viktigt att läraren klarar av att visa vad 

kunskaperna är bra för. Det räcker, som nämnt tidigare i kapitlet, inte att motivera 

ett ämne eller kursinnehåll med att det krävs för att eleven ska få ett betyg, eller 

en viss behörighet. Många elever kräver att ämnesinnehåll och kunskapskrav är 

förankrade i verkliga behov och inte är en konsekvens av skolans eller lärarens 

egenintresse.   

Elever accepterar att systemet fungerar som det gör, men att motiv och bakgrund 

måste framhållas tydligare än idag och att lärare ofta inte klarar av att motivera ur 

ett samhällsperspektiv eller utifrån elevens behov, utan pekar på att det finns re-

gelverk och att dessa behöver följas. 

Elever beskriver vidare hur uppgifter som är inspirerade av verkliga situationer är 

av stort värde. Nämnda exempel på sådana är hur man lär sig att hantera problem 

i livet utanför skolan, såsom ekonomi, boende och arbete. 

4.3 Kursupplägg 
I detta avsnitt presenteras data om kursens struktur, planering och metodik, sna-

rare än centralt innehåll och annat som är knutet till ämnen.  
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4.3.1 En uppgifts planering och valmöjligheter 

Undersökningen visar att generösa valmöjligheter inte alltid uppskattas bland ele-

verna. Om läraren ger exempelvis tre alternativ för hur en uppgift ska utföras så 

gör det uppgiften enklare än att den är helt valfri, vilket tycks vara av högre bety-

delse i kreativa uppgifter, såsom textförfattande i detta exempel. 

Samtliga grupper av informanter beskriver situationer där de har fått parallella 

uppgifter i en kurs, där uppgifterna antingen behöver arbetas med parallellt, eller 

att eleven själv väljer ordning och planering för uppgifterna. Samtliga informanter 

menar att denna typ av upplägg inte fungerar för eleverna i praktiken då det är för 

svårt att prioritera och planera uppgifterna själva. Hellre att en uppgift slutförs in-

nan nästa påbörjas och att detta styrs av läraren. 

4.3.2 Kursens planering i stort 

Elever beskriver situationer där de har planerat kursen med läraren, men också 

situationer där de upplevde att de planerade kursen med läraren, men att utfallet 

blev något helt annat. 

Elever har förståelse för att kurser har ett reglerat innehåll, ibland med logiska 

följder på moment.  De har även förståelse för att lärare har ett egenintresse i kur-

sens upplägg och återanvänder strukturer, men att om läraren bjuder in till elev-

demokrati i kursplaneringen inte ska vara ett spel för gallerierna, utan efterföljas 

enligt bästa förmåga, vilket inte alltid har varit fallet, menar eleverna.  

Vissa elever upplever det värdefullt att kursens hela planering finns tillgänglig ge-

nom hela kursen. Vilken betydelse det har är oklart, men undersökningen visar att 

det kan vara kortsiktigt frustrerande för elever när denna offentliga planering re-

videras. Ett rimligt antagande är att oklarheter hellre lämnas utanför den offentliga 

planeringen än att den offentliggörs med osäkra påståenden.  

Flera elever påpekar vikten av att få respons på sina inlämnade uppgifter, gärna 

snart medan innehållet fortfarande är klart i minnet. Detta är av extra stor vikt om 

kompletteringar krävs, för att slippa göra djupdykningar i ämnet ytterligare en 

gång. 

4.3.3 Varierade arbetssätt 

”Om man gör annorlunda varje gång så hinner man aldrig bli uttråkad” 

(Elev 5) 

Det är tydligt att variation är önskvärt, inte bara för att lektionerna ska vara 

mindre enformiga, utan också för att kunskaperna kan förankras på fler sätt. 

I flera fall poängteras att teori och praktik ska blandas, i synnerhet att bevisa teorin 

med hjälp av praktik. Även flera fall av frustration på grund av repetitiva arbets-

moment beskrivs, kanske kan momenten spridas ut eller byta form.  
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Elever beskriver även här vikten av att läraren är lyhörd inför elevernas önskemål. 

Elever önskar att ha inflytande, inte bara i kursens planering utan även att valmöj-

ligheter erbjuds inom enstaka moment, t.ex. redovisningsform eller hur kunskap 

ska införskaffas. Vidare beskriver elever att arbetssätten i största möjliga mån bör 

anpassas efter eleverna, både som grupp och individuellt. Även om läraren inte har 

en klar bild om vilka alternativ som finns så tycks det uppskattas om man frågar 

eleverna för att få en chans att resonera kring alternativ. 

4.3.4 Kursmaterial i form av böcker 

Förtroendet är lågt för böcker i allmänhet, men i synnerhet äldre böcker. Även om 

boken behandlar ett ämne som är definitivt så litar eleverna ofta inte på att inform-

ationen fortfarande stämmer. Elever upplever att de tvingas arbeta med böcker 

som är utdaterade och ofta har felaktig information. 

En elev menar att allt kursmaterial borde förses med bäst före-datum, vilket hjäl-

per skolan att sortera bort material som löper extra stor risk att inte längre vara 

korrekt. 

4.3.5 Kursmaterial i allmänhet 

Det är viktigt att kursinnehållet är korrekt, inte bara i hög grad, utan i sin helhet. 

Återkommande i undersökningen är förtroende till skolan och dess innehåll och 

här poängteras att material med faktafel tappar sin trovärdighet i en mycket större 

utsträckning än felets omedelbara sammanhang. 

Kursmaterialet ska inte bara ha korrekt information, det behöver också vara rele-

vant, brett och aktuellt. Generellt uppfattas information på internet som mer aktu-

ell än tryckt dito, utan vidare förklaring. 

Undersökningen visar att kursmaterialet har stor betydelse, men att vissa ämnen 

kan vara dömda till att ha material inom snäva ramar, som t.ex. matematik där ele-

verna inte tror att det går att påverka särskilt mycket. Som motsats beskrivs sam-

hällskunskap och språk, där det finns en större kreativ frihet inom kursmaterialets 

utformning, där det beskrivs som mycket önskvärt att innehållet är påtagligt mål-

gruppsanpassat för att intressera eleven. Exempel ges i form av att man inom 

språkämnet kan koppla undervisningen till elevens personliga intressen i stor ut-

sträckning. 

I synnerhet i gymnasiegemensamma ämnen skapas viss frustration i samband med 

att kursinnehållet i någon utsträckning är en repetition från tidigare skolår. Någon 

elev påstår beskriver hur vissa närmast identiska moment har återkommit på 

gymnasiet efter att ha gjorts i högstadiet. 

4.3.6 Kursmaterial i form av övrig utrustning 

Undersökningen visar att praktisk utrustning för att bevisa teori inte bara bevisar 

samband utan även skapar annan förståelse. Exempel ges på naturvetenskapliga 
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laborationer samt datorbyggen där komponenter först beskrivs i teorin och sedan 

ska passas ihop i praktiken. 

Att se på film beskrivs som ett uppskattat inslag i undervisningen. Flera fall ges av 

att filmen som medium innehåller mer information än vad en lärare och en bok 

kan förmedla. Dock är många filmer dåligt målgruppsanpassade och kan trots ett 

bra innehåll uppfattas som ointressanta då de presenteras på ett dåligt sätt. Att 

läraren tycker att filmen är bra är ett argument som eleverna inte nöjer sig med. 

Flera elever poängterar värdet av att arbeta med dator. Framförallt beskrivs för-

delarna av att skriva på dator, med all flexibilitet som medförs. Även avsaknaden 

av dator i vissa moment och den frustration som finns när uppgifter måste göras 

med papper och penna istället för dator. Papper och penna accepteras i stor ut-

sträckning under prov, men annars bör texterna få författas i dator, likväl som med 

papper och penna, beskriver eleverna.  

4.3.7 Spelifiering1 och lekfulla moment 

”Blir det mer lek av det så blir det ju roligare, fast det är samma saker 

vi håller på med” (Elev 1) 

Samtliga deltagare i undersökningen understryker vikten av lekfulla och tävlings-

inriktade moment. Samtidigt klargörs att hela skolgången inte ska vara tävlings- 

och lekbaserad, men återkommande moment. 

Vissa lärare har infört spelifiering som moment i sin undervisning. Exempel på 

dessa är mjukvaror som ”Kahoot2”, ”Khan Academy3”, men även egna inslag av lä-

raren, såsom ”om alla i klassen får C eller högre på provet så bjuder jag på fika”, 

eller ”den grupp som ökar mest på nästa prov, jämfört med provet innan vinner ett 

pris”.  

Dessa verktyg fyller olika funktion, men centralt är att lärandet kombineras med 

belöningssystem (i teorin också bestraffningssystem), för att skapa ett större en-

gagemang kring lärandet. 

Informanterna beskriver att lekfull undervisning tenderar att bli mer underhål-

lande än annan. De beskriver att tävlingar, poäng och lek är roligt, men att det inte 

är önskvärt hela tiden. Fler belöningssystem i skolan skulle öka engagemanget, 

menar gruppen. Belöningssystemet idag kan beskrivas som betyg och i viss mån 

studiebidrag, men om bidragets belopp skulle påverkas av studieresultatet så 

skulle engagemanget sannolikt påverkas, troligen öka, menar vissa informanter. 

                                                             
1 Spelifiering (eng: Gamification) syftar här till att spelmekanism skapas i undervisningen. 
2 Kahoot är en gratis mjukvara för att bl.a. arrangera frågesport med mobiltelefoner. 
3 Khan Academy är en ideell organisation som sprider kunskap, delvis i spellikande former. 
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Undersökningen visar att en del elever föredrar belöningar, medan andra föredrar 

att undvika bestraffningar. Känslorna i diskussionen bedöms som kraftiga, fram-

förallt i frågan kring bestraffningar, som vissa absolut vill undvika. Några menar 

att med hänsyn till rådande situation i livet eller i skolan, som beskrivs som god, 

så skulle en belöning inte skapa mer lycka, men att en bestraffning däremot skulle 

ha större inverkan för eleven. 

En viktig poäng som beskrivs är vikten av reflektion. Detta gäller sannolikt inte 

bara i spelifieringssituationer, men i sammanhanget pekar informanterna på att 

spelifiering i vissa former, exempelvis Kahoot riskerar att ha ett högt tempo, där 

man får ta till sig kunskaper, men kanske inte hinner reflektera innan nästa inform-

ationsflöde kommer. 

4.3.8 Arbeten i grupp och enskilt 

Flera informanter beskriver sina dåliga känslor kring att utföra muntliga presen-

tationer inför större grupper av åhörare, som exempelvis sin klass. Förutom de 

egna känslorna som talare så menar de att åhörarna ofta inte intresserar sig för att 

lyssna, utan tänker mer på a nnat, t.ex. sitt eget eventuella framfö-

rande. Således, enligt den argumentationen kan muntliga presentationer hellre gö-

ras inför endast läraren. 

Grupparbeten eller pararbeten beskrivs med både bra och dåliga exempel. Goda 

exempel är när eleverna lyfter varandra och även situationer där man har par där 

en elev är mycket stark och en är svag så har även den starka lyckats öka sin effek-

tivitet betydligt. Förklaringar till detta har varit diskussionsvärde, utbyten av per-

spektiv och hur formuleringen av uppgiften och resonemang föder nya tankesätt. 

I samband med exemplet förklaras situationer där elever har ökat sin prestation 

mångdubbelt jämfört med liknande uppgifter som gjorts enskilt. 

Ett dåligt exempel är att uppgifterna blir tunga att utföra om inte alla tar sin del av 

ansvaret. Om en uppgift för fyra elever har en total arbetsmängd på 400% där en 

person får dra det större lasset så krävs en arbetsmängd på över 100%, vilket 

skapar en ovanligt tung studiesituation, som inte normalt uppstår utanför grupp-

arbete, beskriver en informant. 

Ett annat dåligt exempel som beskrivs är att grupparbeten är svåra att arbeta med 

hemifrån. Detta problem ökar när ett grupparbete är utformat med stor frihet 

kring tid och plats, där någon elev exempelvis väljer att åka hem istället för att 

stanna i skolan och arbeta.  

4.4 Arbetsmiljö 
I avsnittet om arbetsmiljön beskrivs både den psykosociala arbetsmiljön och den 

fysiska, innefattande utrustning och lokaler. 
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4.4.1 Människor runt omkring 

I de klasser som intervjuas används basgrupper om ca 3-5 elever, vilket i praktiken 

innebär att varje gång ett grupparbete görs i någon kurs så används befintliga bas-

grupper framför att skapa nya. Dessa basgrupper syftar till att skapa mervärden, 

men eleverna beskriver fler problem än fördelar. Problemen är snarlika de som 

tagits upp i avsnittet ”Arbeten i grupp och enskilt”, att det skapas merarbeten och 

problematik när gruppmedlemmarna inte fungerar bra ihop. Problem i samband 

med detta är synnerligen påtagliga eftersom varje elev tillhör basgruppen under 

lång tid, i dessa fall under ett helt läsår för att under nästa bli tilldelad en ny. 

Dessa grupper byggs av lärarna enligt olika resonemang, bl.a. att elever ska blan-

das på ett sätt som de inte hade gjorts naturligt. Elever menar i den här undersök-

ningen att det vore bättre att bygga grupper efter hur eleverna kommunicerar, 

snarare än vilka betyg de har, eller vilken skola de kommer ifrån. 

Samtliga informantgrupper beskriver ett otillfredsställt behov av att stökiga elever 

lämnar ordinarie klassrum och flyttas till andra rum. De beskriver att elever som 

kräver mycket uppmärksamhet förbrukar allas tid, inte bara lärarens, utan även 

de övriga elevernas. 

Vidare beskriver informanterna att elever som trivs ihop inte nödvändigtvis job-

bar bra ihop, utan att en del elever behöver separeras för att fungera bra studie-

mässigt, även om de egentligen vill vara tillsammans, av sociala orsaker. I synner-

het beskrivs situationer där eleverna ifråga pratar mer än vad de jobbar och inte 

har disciplin att sätta stopp. 

Dock är inte samtal nödvändigtvis negativa. Några elever beskriver hur goda sam-

tal inte bara kan vara förmedling av kunskaper, utan även skapa en god atmosfär. 

En informant beskriver också hur andra elevers småprat skapar ett behagligt sorl, 

där motsatsen vore en obekväm tystnad. Samma person beskriver att radio eller 

musik inte nödvändigtvis kan fylla samma funktion, eftersom sorlet är något man 

inte lyssnar på och att det således inte kräver någon betydande mängd uppmärk-

samhet. 

”Om man har byggt upp relationer så vill man behålla dem” (Elev 5) 

Undersökningen visar också att goda relationer i klassen skapar ett band man inte 

vill förlora. Exempel ges på svaga elever som har ansträngt sig lite extra för att 

klara kurser, på grund av att eleven inte vill behöva börja om sin årskurs och be-

höva förlora sina befintliga relationer för att börja följa en ny klass. 

4.4.2 Lokaler 

”Det är som om man sitta i ett fik, då ska ju det se väldigt trevligt ut att 

sitta i, lugn och skön stämning” (Elev 3) 
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En återkommande fråga i den här undersökningen är grupprum, som eleverna be-

skriver som goda, men att det finns för få. Grupprummen ska vara bekväma, gärna 

med soffor och mjuka stolar. De behöver inte vara tillgängliga för eleverna hela 

tiden, utan kan väl låsas upp vid behov. 

”Om jag går in i ett vitt klassrum så tänker jag ”klassrum, jobbigt”, men 

om det är färgglatt, så blir jag kanske glad istället.” (Elev 9) 

Klassrummen ska vara varierade i sitt utseende och ska vara hemtrevliga, snarare 

än att påminna om industrilokaler. Färger kan gärna varieras, många färger disku-

teras och godkänns av informanterna, både svaga och starka färger, men många 

beskriver sig ha tröttnat på nyansen ”äggskal” som menas fungera som en stan-

dardfärg. Samtidigt menar flera informanter att design och utseende i viss form är 

smaksak och att det nog inte finns någon absolut sanning. 

Alla rum behöver ha fönster, inte bara för ljusinsläpp utan också för att få en närhet 

till världen utanför klassrummet. Vissa pekar på behovet att se liv och rörelse och 

väljer alltid en arbetsplats intill fönster om chansen ges. 

Besvär relaterade till luft verkar vara ett problem alla informanter identifierar sig 

med. Luftkvaliteten uppfattas i regel som god, men buller från ventilationssystem 

är ett återkommande problem. Att anläggningen inte är ljudlös accepteras, men 

när anläggningen ger ifrån sig oregelbundna läten, eller andra avvikelser från vad 

som uppfattas som vanligt så börjar elevers fokus hamna på ventilationen snarare 

än studierna. Vissa ljud ”sätter sig på hjärnan” beskriver en elev. 

Sommarens solinstrålning skapar mycket värme i lokaler som ventilationssyste-

met inte klarar av att ta bort. Säsongsvis är den höga temperaturen det mest om-

talade problemet bland elever som rör sig i extra utsatta klassrum.  

4.4.3 Inredning och utrustning 

”50% av koncentrationen går till att hitta en bekväm ställning.” (Elev 

1) 

Det är viktigt att stolarna är bekväma. Elever beskriver återkommande hur hårda 

stolar, i regel av trä, är obekväma och skapar fel fokus. Flera informanter beskriver 

att man efter en mindre del av lektionen börjar lägga energi på att försöka sitta 

bekvämt och att medan lektionen pågår så fördelas uppmärksamheten snart mer 

till ergonomin än lektionens innehåll. 

Vidare beskriver eleverna att lektioner och ämnen präglas av lektionssalens ergo-

nomi. Klassrummets stolar kan påverka huruvida man ser fram emot en lektion 

eller inte, vilket pekar på att klassrummets bristande möblering har betydelse för 

intresset även innan lektionsstart. 
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Eleverna klargör att dyra kontorsstolar inte behövs, utan att enklare stolar med 

någon typ av mjuk sittdyna räcker långt. 

Undersökningen visar att klassrummets möblering påverkar kulturen. Att inreda 

med traditionella bänkrader, runda bord för grupparbeten eller långbord har olika 

effekt på klassrummets klimat. Elever beskriver att möblering där en grupp kan 

sitta runt ett bord, eller mitt emot varandra är önskvärt, även vid enskilt arbete.  

Utrustning och inredning, annat än möbler påverkar hur ett rum upplevs. Under-

sökningen visar att innehållet i klassrummet både kan öka och minska inspiration 

och intresse. T.ex. beskrivs ”risig inredning” som intressesänkande som får eleven 

att känna sig oviktig. 

Klassrum ska inredas ändamålsenligt och undersökningen visar att relevant ut-

rustning i gott skick kan vara inspirerande. Vidare beskriver eleverna önskan om 

att få viss bestämmanderätt i klassrummen, i synnerhet i hemklassrum. 

Klassrummen behöver vara rena och renhållningen behöver fungera. Informanter 

beskriver att papperskorgar finns, men att de är för få eller för långt bort att skräp 

blir liggande på fel ställen för länge. 

Felande eller otillräcklig teknisk utrustning är ett återkommande problem. Infor-

manterna berättar om situationer där ljud- eller bildutrustning inte fungerar, vil-

ket innebär att lektionen antingen måste planeras om, eller att salsbyte måste gö-

ras, vilket resulterar i både förlorad tid och rörig undervisning. Snarlika problem 

beskrivs i samband med elevers datorarbete när klassrummen är dåligt anpassade 

för datorarbeten, t.ex. att laddning av dator inte möjliggörs. Elever beskriver hur 

lärare förväntar sig att varje dator har fulladdat batteri vid lektionsstart, vilket då 

möjliggör datorarbete även vid dålig tillgänglighet av eluttag. Men eleverna menar 

att dessa förväntningar är för högt ställda då elever kan ha haft lektioner tidigare 

utan möjlighet att ladda och inte kan ladda under raster. 

4.4.4 Övrigt 

Elever beskriver frustration när skolans olika enheter inte kommunicerar tillräck-

ligt bra. Exempel ges på val som gjorts, eller beslut som diskuterats med exempel-

vis rektor eller SYV som inte tycks hamna hos rätt mottagare, t.ex. en assistent.  

En elev påpekar att skolarbetet samt skolan i stort har blivit lättare att hantera 

sedan hen införde en bättre struktur i vardagen, med en kalender som stöd.  
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5 DISKUSSION 
Syftet med den här undersökningen har ursprungligen varit att identifiera skolans 

brister och svagheter, men genom resultatets insamlade data glidit till innefatta 

den bredare bilden av elevers uppfattning om skolan, positiva som negativa. 

Diskussionens struktur följer samma röda tråd som tolkningsram och resultat, att 

de fyra olika områdena fokuseras enskilt.  

5.1 Lärare 
Läraren uppfattas ofta, bland annat av Skolverket som den enskilt viktigaste fak-

torn för elevers lärande (se avsnitt 2.2 Lärare). Undersökningen visar att läraren 

är viktig och för eleverna är det viktigt att läraren är, enligt min tolkning, en ”god” 

människa som har humor, välvilliga intensioner och ett gott humör. Informanterna 

poängterar upprepat att läraren också måste vara kompetent, vilket helt och hållet 

linjerar med litteraturen men resultatet visar en större betydelse av lärarens atti-

tyd, intresse och möjligheter att agera utanför sin roll som utbildare.  

Läraren ska enligt undersökningen vara karismatisk, förtroendeingivande, öd-

mjuk och ska inte ha en tråkig personlighet. Läraren ska dessutom vara kompetent 

utanför ämnets område, och kunna dra paralleller till ämnen i det vardagliga livet, 

som eleverna kan relatera till (se avsnitt 4.1 Lärare), vilket också forskningen stöd-

jer (se avsnitt 2.2 Lärare). Min uppfattning av resultatet och lärarutbildningen är 

att personliga egenskaper hanteras mycket lite, eller inte alls i lärarutbildningen. 

Samma sak tycks heller inte vara av någon större vikt vid anställning, då behörig-

het är ett krav (om än med undantag), men personlig lämplighet inte beskrivs som 

ett krav.  

Det är rimligtvis svårt att förändra personliga egenskaper, men min tolkning av 

resultatet är att personlig lämplighet borde diskuteras i en större utsträckning och 

skulle kunna vara anställningskrav utan att anses vara diskriminering. 

5.2 Ämne 
Det är viktigt att poängtera att ämnets innehåll i stor eller mycket stor utsträckning 

är reglerat av Skolverket. Centralt innehåll, ämnesmål och betygskriterier signale-

rar att kursen måste följa en given struktur. Däremot kan kursen läggas upp på 

olika sätt, vilket hanteras i efterföljande avsnitt (Kursupplägg). 

Resultatet och litteratur visar att elevers intresse för ämnet har betydelse. Elevers 

intresse ökar om kursinnehållet känns relevant och användbart, i synnerhet be-

träffande livet utanför skolans värld. Vissa ämnen är valbara och mitt sökande ef-

ter undersökningar kring elevers motivation signalerar att det är större problem 

med gymnasiegemensamma kurser än andra, eftersom elever på gymnasiet kan 

välja inriktning och ämnen i viss mån. 
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Undersökningen visar också att en del menar att alla ämnen kan göras intressanta, 

om läraren och upplägget är bra. Således är min uppfattning att ämnet ur elevers 

perspektiv kan jämföras med en vågskål med en initial obalans, men som kan ba-

lanseras både upp och ned med hjälp av lärarens engagemang och egenskaper 

samt att kursen består av goda arbetssätt och lämpligt innehåll. 

5.3 Kursupplägg 
Kursupplägg är ett ämne som både engagerat eleverna i undersökningen och 

många andra som forskat i området. Forskningen och resultatet stämmer överens 

i att valfrihet för eleverna inte alltid är positivt, utan ställer högre krav på elevens 

självständighet och förmåga att strukturera och planera. 

Samtidigt läggs en mycket stor vikt vid att elever får visst inflytande, även om ele-

ver själva inte tycks resonera kring att de inte själva ser hela bilden och inte inser 

att deras inflytande kan ha negativa konsekvenser. 

Eleverna vill vara med och påverka, både planering, arbetsformer och redovis-

ningsformer. Min uppfattning är att det i stor utsträckning handlar om att eleverna 

vill ha mer bekväma arbetsformer och i mindre utsträckning utsättas för moment 

som upplevs om svåra eller obekväma, t.ex. redovisning inför större grupper, 

såsom resten av klassen. 

Kursupplägget ska vara varierat och innehållet ska upplevas som relevant. Paral-

leller ska i stor utsträckning dras till samhällsnyttig kunskap och läraren ska vara 

beredd på att motivera kursens innehåll för eleverna eftersom kursinnehållet inte 

finns i skolan som ett självändamål, utan för att täcka samhällsbehov. 

Elever önskar sig i viss utsträckning spelifiering, vilket kan beskrivas som tävlings-

inriktad undervisning. De beskriver poängsystem, belöningar, bestraffningar och 

annan yttre motivation. Forskningen ställer sig försiktigt tveksam till yttre moti-

vation då det tenderar att hämma den inre motivationen, som beskrivs som vikti-

gare. 

5.4 Arbetsmiljö 
Det här området är det som förvånat mig mest, då ergonomi är en av resultatets 

mest omtalade delar. Elever påpekar upprepade gånger problematiken med obe-

kväma stolar och hur stor uppmärksamhet som försvinner från undervisningen. 

Här tycks inte forskningen och regelverket riktigt ha hängt med. Uppgifter visar att 

läroplanerna historiskt inte har uttryckt särskilt mycket om arbetsmiljö, men ar-

betsmiljöverket är desto tydligare. Modern forskning visar dock att ergonomin 

spelar roll och att elevers resultat i vissa undersökningar har ökat i samband med 

bekväma möbler och informella studierum (se avsnitt 2.5 Arbetsmiljö). 
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Elever har också blandade uppfattningar om hur klassrum ska vara färgade och 

vilken typ av inredning som ska finnas. Elever pratar om att inredning ska vara 

modern och inspirerande, vilket forskningen också stödjer.  

Klassrummen ska också vara hemtrevliga och ändamålsenliga, vilket också linjerar 

med forskningen. Elever poängterar problem med värmeinstrålning sommartid 

vilket påverkar temperaturen och över tid även hygienen negativt. Styrdokument 

tydliggör att temperaturen är en del av arbetsmiljön och således behöver vara re-

glerad för att undervisningen ska fungera som den ska. 

Resultatet visar också på flera håll att behovet av grupprum och platser för en-

skilda arbeten är stort och otillfredsställt. Forskningen stödjer också att det behö-

ver finnas enskilda platser för arbeten, både i grupp och enskilt. I det här resultatet 

framgår också att klassen önskar att andra elever lämnar klassrummet, för att 

skapa ordning åt dem som stannar kvar, men det är en mer komplicerad fråga av 

undervisningsteknisk karaktär då läraren inte kan vara på flera ställen samtidigt 

och att stödpersonal inte nödvändigtvis går att få loss. 

Den psykosociala miljön, med fokus på att motverka diskriminering och kränk-

ningar är en viktig del, som tydligt regleras av både skollagen och arbetsmiljölagen. 

Arbetsmiljölagen kräver att skolan har ett systematiskt förbättringsarbete, vilket 

även innefattar den fysiska arbetsmiljön (SAM, se avsnitt 2.5 Arbetsmiljö). Läro-

planen poängterar att alla som arbetar i skolan tar gemensamt ansvar samt att ele-

verna förväntas ta eget ansvar, men att det inte är formulerat som ett krav. 

5.5 Övergripande slutsats 
Av mina fyra huvudområden växer slutsatser fram som absolut kan användas i för-

bättringsarbete. Däremot är slutsatserna av olika komplexitet när det kommer till 

förändringsbarhet.  

Lärarna har sin personlighet, sina vanor och sin attityd. Vissa delar går säkerligen 

att förändra, men det kan vara tidskrävande och känsligt. Ämnen är rimligtvis de 

mest statiska bitarna i hela undersökningen då de är centralt styrda. Bara små de-

lar av innehållet kan styras, vilket är önskvärt enligt undersökningens resultat och 

litteratur. 

Kursupplägget är mycket flexibelt och effektivt att förändra. Forskningen har tyd-

liga riktlinjer och många exempel på vad som fungerar bra och dåligt och eleverna 

har åsikter och önskemål om inflytande, vilket i stora drag betyder att varje gång 

läraren har en och samma kurs så kan innehållet ändå, i stor eller liten utsträck-

ning anpassas efter rådande elevgrupp. 

Den fysiska miljön i skolan består av dynamiska element som inredning, bordspla-

cering och stolsdynor, vilka kan vara okomplicerade för skolan att förändra. Däre-

mot är arkitektur, ventilation och fönsterplacering förhållandevis statiska och 
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svåra att förändra. Problem med ventilationen upplevs som svårlösta, men ergo-

nomiska besvär med hårda stolar bör vara lättare att lösa.  

Den psykosociala arbetsmiljön är något skolan behöver arbeta med kontinuerligt 

med, innefattande arbeten om värdegrund och demokrati, vilket också görs. 

Undersökningen visar i det här fallet inga problem beträffande psykisk ohälsa eller 

oro, utan snarare trivselproblem i grupper där man inte trivs, vilket inte objektivt 

behöver vara ett problem då skolan har en idé om personlig utveckling, bland an-

nat genom att elever inte får välja samarbetspartner själva. 

5.6 Uppslag till framtida forskning 
Med bakgrund av metoddiskussionen (3.5 Metoddiskussion), att undersökningen 

är ganska smal, så är rimligt att även resultatet blir smalt. Mer information av 

värde skulle rimligtvis dyka upp om en ny undersökning skulle ställa samma frå-

gor, men till en bredare grupp. 

En variant vore att intervjua elever från skolans samtliga program, vilket i vårt fall 

skulle innebära elever från andra kulturer med annan bakgrund samt elever som 

studerar på andra närliggande orter, eftersom skolans enheter är geografiskt ut-

spridda. 

Vidare skulle undersökningen kunna breddas med att intervjua elever på ortens 

friskola, som geografiskt befinner sig på samma plats, men som har annan huvud-

man och således potentiellt annorlunda klientel, prioriteringar, ekonomi och kul-

tur.
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 
Samtliga frågor fick i mer eller mindre utsträckning följdfrågor och krävde vidare 

förklaringar för att frågan skulle uppfattas korrekt. T.ex. fick miljön i flera fall kon-

kretiseras för att tydligt täcka både personer, inredning och lokaler. 

Frågor 

Vad upplever ni att ett ämne kan bestå av som påverkar intresset för att studera 

negativt? 

Vad upplever ni att ett ämne kan bestå av som påverkar intresset för att studera 

positivt? 

Vad upplever ni att läraren gör, eller hur läraren är, som påverkar intresset att 

studera negativt? 

Vad upplever ni att läraren gör, eller hur läraren är, som påverkar intresset att 

studera positivt? 

Vad upplever ni att kursinnehåll och kursplanering kan bestå av som påverkar in-

tresset för att studera negativt? 

Vad upplever ni att kursinnehåll och kursplanering kan bestå av som påverkar in-

tresset för att studera positivt? 

Vad upplever ni att skolmiljön kan bestå av som påverkar intresset för att studera 

negativt? 

Vad upplever ni att skolmiljön kan bestå av som påverkar intresset för att studera 

positivt? 
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Bilaga 2 – Sammanställning av intervjudata 
Här visas hur arbetsmaterialet såg ut direkt efter transkription av inspelade inter-

vjuer. Det som visas här är alltifrån korrekta citat, till renskrivningar och tolk-

ningar av inspelad data. 

Lärare 

En bra lärare kan göra det mesta intressant 

Olika lärare i samma kurs kan göra mkt stor skillnad 

Man märker direkt om en lärare brinner för ämnet 

Inte bara lärarens kunskapsnivå som är viktig, utan intressenivå 

Det värsta är när läraren tycker att sitt ämne är tråkigt 

Det är roligare om lärarna brinner för ämnet 

Läraren ska prata naturligt (och ledigt) om sitt ämne 

Det är bra att läraren är välutbildad i det man undervisar i 

Bra om man är karismatisk, locka in eleverna i ämnet 

Viktigt att läraren tar RIKTIG feedback från eleverna 

Läraren ska se enskilda elever, inte klassen som en 

Man bör lära känna eleverna, inte bli kompis, men förstå dem 

Socialisera sig med klassen, inte sitta vid katedern 

Lärare tycks fråga eleverna om arbetssätt, men agerar inte därefter 

Å andra sidan: Lärarna brukar bry sig om elevernas önskemål 

Det är bra om läraren kan resonera utanför sitt eget ämne (dra pa-

ralleller, bry sig om eleverna) 

En lärare med dåliga kunskaper gör framtida kurser svårare 

Lärarens humör påverkar klassen betydligt 

Lärarens åsikter (värderingar) påverkar mycket, även betyg 

Lärare låter elevernas åsikter och värderingar påverka betyg 

Lärare tycker olika bra om eleverna 

Lärare favoriserar elev, men ska inte göra det för mycket 
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Lärare tar för lite hänsyn till elevers belastning i andra kurser (i syn-

nerhet prov). Kurser planeras på samma sätt, prov kommer samti-

digt. 

Läraren behöver vara neutral i många frågor. ”Varför gör du såhär” 

istället för ”Varför gör du INTE såhär?” 

Om läraren ska leda diskussioner så ska den inte styra med sina 

egna åsikter 

Om det finns elever som behöver tas tag i så ska läraren klara av att 

ta tag i det. Man tappar respekten om man får göra som man vill 

Det är skönt om man kan prata med läraren om andra saker än äm-

net. Man mår bättre med läraren då, bättre kemi 

Läraren ska vilja lära ut, vilja hjälpa 

Man vill att läraren ska finnas i klassrummet hela tiden (förutom vid 

specifika uppgifter, som att leta egen information) 

Läraren ska vara i tid, gärna på plats 5 minuter innan 

Lärarna säger sällan till innan att den blir försenad. Eleverna ser 

meddeladen även om det är nära i tid 

Man vill ha respons på sina inlämnade uppgifter, gärna snart medan 

man har ämnet friskt i huvudet (ifall det ska kompletteras) 

Läraren måste inge förtroende för att man ska vilja lära av dem 

Det är trevligt när läraren kollar av hur det känns efter t.ex. genom-

gång.  Bra/dåligt/svårt/åt helvete? = Respekt för individerna 

En lärare ska inte vara tråkig eller blyg 

Läraren ska ge feedback, ofta 

Läraren ska ha humor (man kan se fram till en sådan lektion) 

Läraren ska veta vad eleverna vill 

Genuint dumförklara 

Negativt när läraren pekar ut en person och skyller på, fast flera är 

inblandade 

Läraren ska ha höga förväntningar, men inte för höga. Duktiga ele-

ver kan känna sig dåliga. Försöka med breda uppgifter där man kan 

prestera efter egen förmåga, eller valbara svåra uppgifter 
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Ämne 

Jobbigt med upprepning, t.ex. från grundskolan 

Ämnen ÄR olika intressanta 

Man kan tröttna på ämnen 

Tråkigt med kurser som inte tillhör programmet man valt (GG) 

Bra om man är intresserad 

Viktigt att veta vad man ska med saker till 

Högskolebehörighet och betyg är inte tillräckligt intressant 

Skolsystemet och betyg måste förklara vad kunskapen är bra till 

Alla ämnen skulle kunna ha innehåll/argument som skapar intresse 

Det är väldigt personligt hur ämnet intresserar 

Ämnet präglas av läraren, man binder ihop ämnet med upplevelser 

Entreprenörskapskursen ger dig mkt bra för framtiden 

”Vissa ämnen är direkt olämpliga att ha i följd” (ma+fy=trött i hvd) 

Vissa dagar, utan de matematiska ämnena känns jättelugna, nästan 

som att man inte gör något 

Intresse för ämnet kan skapas genom att upplägg+lärare är 

bra(+tvärt om) 

Man lär sig mer om man är intresserad av ämnet 

Om man har lätt för något så är det roligare att plugga det 

 

Kursupplägg 

Det är bra att man varierar arbetssätt 

Plus att anpassa kursen efter eleverna 

Grupparbete, att presentera inför klass är jobbigt 

Klassen lyssnar inte på presentationer, man kan lika gärna presen-

tera till endast läraren 

Besvärligt att skriva inlämningsuppgifter med penna i onödan 

Utdaterade, gamla böcker är besvärliga 
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Det kan vara intressant att arbeta utifrån film, som kan lyfta ämnet 

En del filmer som visas är inte målgruppsanpassad, innehållet kan 

vara bra, men presentationen dålig. Att läraren tycker att det är in-

tressant räcker inte. 

Uppskattat om eleverna får välja arbetssätt själva 

Uppskattat med flervalsalternativ kring uppgifter, inte ”skriv om 

vad du vill”, utan ”välj mellan A, B eller C”. Valfrihet, men med bra 

begränsning 

Dåligt/oansvarigt planerad kurs skapar elevstress och skoltrötthet 

Lekfull undervisning, som via Kahoot kan vara trevligt (t.ex. avslut 

på veckan) 

Blir det lek av undervisningen så blir den roligare 

Tävlingar, poäng och lek är roligt, men inte hela tiden 

Belöningssystem i skolan skulle skapa engagemang 

Det måste också vara seriöst ibland (inte bara lekfulla arbetssätt), 

tydliga gränser. 

Om upplägget är bra så spelar ämnet mindre roll 

Det är säkert inte alla (i datorteknik) som får bygga egna datorer 

Värdefullt att ämnesintegrera fysik och matematik, för att demon-

strera derivata. Bra att kunna göra en lab istället för att räkna 

ibland. 

Många tröttnar troligen på matematiken pga dess repetitiva form 

Problemlösningsuppgifter som kan tillämpas i framtiden är önsk-

värt, både intressant och realistiskt 

Om det är lite kul så hjälper det mkt, även om du inte tänker på 

det 

Att jobba i par kan mångdubbla effektiviteten, även för en stark! 

Det är onödigt besvärligt med parallella uppgifter i en kurs, hellre 

avsluta och gå till nästa än 2 samtidigt. 

Om läraren ändrar planering mitt i, och eleven har planerat något 

och det ändras så kan det vara (kortsiktigt) negativt 

Det underlättar att läraren har en planering som eleverna själva 

kan följa 
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Om en lärare har tid att prata om ämnet, utanför lektionstid så är 

det värdefullt. T.ex. om egna tankar, experiment och projekt 

Behöver vara relevant, brett och nytt (aktuellt?) 

Kursmaterialet får inte ha några fel alls, drar ned förtroendet för 

hela materialet 

Man vill ha nya böcker, för med gamla böcker vågar man inte lita 

på att innehållet är aktuellt 

Kursmaterial borde ha ett bäst-före-datum, så de blir utbytta i tid 

När elever ska hitta kunskap själva, istället för att få serverat av lä-

raren så kan det vara svårt att sortera ut det som är relevant 

Information hämtad från nätet upplevs som mer aktuell 

Bra om det är praktiskt arbete, att det kan bevisa känd teori 

Grupparbeten där man får ta andras delar pga dåligt intresse 

Inte för många uppgifter i taget, hellre en i högt tempo 

Behöver vara relevant 

Man behöver förstå vad man ska med kunskapen till 

Böcker ska inte ha för mycket text 

Man tror inte att en matematikbok kan påverka så mycket 

I språk är det ett plus om materialet är inom intresseområdet 

Det är roligt att arbeta med dator 

Det är frustrerande när man tvingas använda papper och penna 

utan orsak (bäst att eleven får välja) 

Kahoot med stopp för reflektion är bättre för inlärning 

Vid tävling, en del vill ha morot, andra vill undvika piska 

Gruppuppgifter är svåra att arbeta hemma med 

Arbetsmiljö 

Det är orättvist att livet utanför skolan påverkar betyg (+motsats) 

Det är bra för koncentrationen att ha struktur i vardagen 

Bekväma grupprum är plus, kan vara låsta 

Mer variation mellan klassrum vore intressant 
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Klassrum ska vara (hem)trevliga 

Klassrum ska inte kännas som industrier 

Trevligt med bord man kan sitta runt 

Klassrum ska vara anpassade efter det man gör 

Klassrum kan gärna få ha mer färger än det livlösa ”äggskal” 

Sköna stolar är viktigt. Obekväma trästolar gör att en stor del av 

uppmärksamheten går till att hitta OK sittställning. 1/3 av lektionen 

kan gå bort pga bristande fokus 

Stolar ska vara mjuka, men behöver inte vara kontorsstolar 

Man kan se fram emot lektioner pga rummets sköna stolar 

Jobbigt med störande personer i klassrummet, vissa borde sättas i 

grupprum / skickas ut 

Bättre kommunikation mellan skolenheter, assistenter, rektorer 

Risig inredning drar ner intresset 

Besvärligt när utrustning inte fungerar, kanske innebär salsbyte 

Svårt för elever att planera för el och laddning av datorer 

Vissa elever behöver separeras för att kunna arbeta 

Intresset har ökat på grund av att eleverna får bestämma i rummet 

Basgrupper med personer man inte fungerar med är negativt 

Grupper ska byggas efter hur elever kommunicerar 

Bristfällig ventilation/kylning pga solinstrålning är ett problem 

Hur ett klassrum ska se ut är individuellt, det finns ingen sanning 

Möbleringen påverkar klimatet (långbord/individuellt) 

Den goda kemin i klassen kan få svaga elever att göra det lilla extra, 

för att inte behöva gå om och hamna i en annan klass 

Om man har byggt upp relationer så vill man behålla dem 

Personer som kräver mycket uppmärksamhet förbrukar allas tid (lä-

rare+elever) 

Jobbigt vid mycket prat, ibland blir man också meddragen 

Prat kan å andra sidan skapa god atmosfär (man hör ett surr) 
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Ett klassrum med få prylar tar ev mindre uppmärksamhet 

Å andra sidan, klassrum kan ha en massa inspirerande prylar 

En soffa kan öka intresset 

Arbete i grupprum är positivt 

Viktigt med fönster 

Ventilationssurr är störande, när det satt sig på hjärnan 

Det ska vara lätt att hålla rent, fler papperskorgar 

 

 


