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ABSTRAKT 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad lärare kontra elever anser att 

förutsättningarna är, för att upplevelsen av en meningsskapande undervisning ska 

infinna sig. Detta belyses utifrån två frågeställningar som fokuserar på vad eleverna 

upplever att meningsskapande undervisning är och vad lärarna anser vara viktiga delar i 

en meningsskapande undervisning. För att ta reda på detta användes kvalitativa 

intervjuer och undersökningsgrupperna bestod av två enskilda lärarintervjuer och fyra 

elevgruppintervjuer. 

Uppsatsen vilar på Deweys kommunikativa meningsteori och hans tankar kring det 

transaktionella perspektivet. Genom att interagera i kommunikativa sammanhang 

uppstår transaktioner som skapar mening. Resultatet konstaterar att det finns många 

delar som påverkar den meningsskapande undervisningen. Allt från intresse, lust och 

glädje inför skolarbetet, till upplägget av undervisningen och den sociala miljön mellan 

eleverna på skolan. Resultatet i undersökningen visade dock på varierad samstämmighet 

då det kommer till vad lärare och elever upplever som meningsskapande undervisning. 

Vissa delar såsom intresse anses av båda parter vara av betydelse medan glädje inte 

anses vara av betydande faktor för meningsskapande av lärarna.  

 

Nyckelord: Dewey, transaktion, kommunikation, meningsskapande, skola, lärande, 

undervisning, elevers uppfattningar, lärares uppfattningar. 
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1 INTRODUKTION 

 

Undervisningen måste kännas meningsfull för eleven för att ett lärande ska infinna 

sig (Scherp & Thelin, 2004). Under min verksamhetsförlagda tid, på 

lärarprogrammet, har jag stött på miljöer som både varit positiva och meningsfyllda, 

men också negativa. De här perioderna har resulterat i att jag ställt mig frågan; Vad 

är poängen med att gå i skolan om dagarna där passerar meningslöst för eleverna?  

Rapporten av Scherp och Thelin (2004) tar sin utgångspunkt i utvecklingsbenägna 

skolors lärare och elever. De har tagit reda på lärarnas och elevernas syn på hur 

elever lär sig bäst. Alla, i undersökningen deltagande skolor, använder sig av olika 

metoder för att nå lärandet, men det gemensamma är att alla använder sig av en 

uttalad pedagogik. Undersökningarna som genomfördes resulterade i att Scherp och 

Thelin (2004) fick vetskap om hur de undersökta skolornas undervisning läggs upp, 

samt andra viktiga pusselbitar som genererar ett meningsfullt lärande.  

Rapporten väckte mina tankar och formade mitt syfte. Hur ser det ut på skolor som 

inte är uttalat utvecklingsbenägna och inte arbetar efter en uttalad pedagogik? Lärare 

skapar en undervisning i förhoppning om att den ska upplevas som meningsfull av 

eleverna. Frågan är då om elever utgår från samma idé om hur meningsskapande 

undervisning är utformad. Är det som elever upplever som meningsskapande, 

detsamma som lärare tror? Om det inte är så, vad får det för konsekvenser för 

lärandet? 

Uppsatsen fokuserar på mening, i form av hur mening skapas och vad som krävs för 

att en elev ska uppleva sin skoltid som meningsfull. Mitt syfte med denna 

undersökning är att undersöka vad lärare kontra elever anser att förutsättningarna är, 

för att upplevelsen av en meningsskapande undervisning ska infinna sig? Denna 

fråga anser jag vara av enorm betydelse för meningen med skolan och borde 

engagera alla som har med skolan som verksamhet att göra.  
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2 BAKGRUND 

 

Bakgrunden inleds med en kort historisk återblick på teoretiska perspektiv, vilka 

utvecklats ur varandra, och avslutas med uppsatsens valda perspektiv. Därefter följer 

en beskrivning av den teori som denna uppsats är byggd på, Deweys kommunikativa 

meningsteori. Därpå beskrivs förutsättningar för att ett meningsskapande ska kunna 

ske och slutligen följer de hinder som finns inför ett meningsskapande lärande.   

 

2.1 Teoretiskt perspektiv 

2.1.1 Från konstruktivistiskt till transaktionistiskt perspektiv 

Lärande och utveckling har undersökts från ett konstruktivistiskt perspektiv och 

bygger på att barn inte har förmågan att se situationer från någon annan synvinkel än 

deras egna. De har ett så kallat egocentriskt perspektiv på tillvaron. I denna syn 

betonas vikten av erfarenheter för att bredda och göra sina upplevelser av värden 

stabila. När barns erfarenheter ökar i omfång, vidgas även deras syn på världen och 

andra människor, vilket gör att de kan inta ett objektivt perspektiv (Piaget, 1976).  

Det konstruktivistiska perspektivet har bidragit till en utvecklad syn i förståelsen 

kring kontinuitet och förändring vad gäller meningskapandet inom barnet. Till 

exempel när barnet tar emot ny information, tolkar barnet informationen och relaterar 

den till sina egna erfarenheter. Om informationen är av helt ny form omorganiseras 

de mentala strukturerna för att kunskap ska kunna formas (Piaget, 1976). Enligt detta 

perspektiv synliggörs eventuell förståelse och mening genom det som barnet säger 

(Öhman, 2006).  

Denna syn har senare, genom bland annat Vygotskij, utvecklats till att innefatta ett 

sociokulturellt perspektiv. Detta innebär att det är mellan individen och den 

sociokulturella miljön som meningsskapandet sker, och att det sker genom 

handlingar. Genom kommunikativa processer där barn och vuxna deltar socialt 

tillsammans i vardagshändelser, lär barnet sig gruppens kultur. (Öhman, 2008).  

Dewey (1997) menar däremot att mening skapas i processer som sker i olika sorters 

sociala möten mellan individen och dennes omgivning. Detta samspel mellan individ 

och omgivning kallas transaktioner. Omgivningen kan vara en annan individ, men 

även allt annat som interagerar med individens önskningar, behov, intentioner och 

möjligheter att framkalla nya erfarenheter (a.a.). Till skillnad mot det sociokulturella 

perspektivet förklarar Öhman (2008) att det transaktionella perspektivet inte utgår 

ifrån att erfarenheterna, den sociala miljön eller det kulturella sammanhanget är 

faktorer som måste finnas innan mötet för att ett meningsskapande ska ske. 

Faktorerna anses snarare vara något som på en och samma gång ger sig till känna då 

människor agerar på ett sätt som är meningsskapande (a.a.). 

Genom att vi ständigt befinner oss i sammanhang där vi erfar, befinner vi oss 

ständigt i transaktioner. Det är i processerna mellan människan och dennes 

omgivning som vi kontinuerligt skapar mening utifrån de erfarenheter som vi gör i 

transaktionerna (Dewey, 1997). Därför förklarar Öhman (2006) att det 

transaktionella perspektivet skapar en förståelse, en mening, baserad på de 

orsakssamband som individen upplevt i samspel med sin omgivning.  
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2.1.2 Deweys kommunikativa meningsteori med begreppsförklaring 

When communication occurs, all natural events are subject to reconsideration 

and revision; they are readapted to meet the requirements of conversation, 

whether it be public discourse or that preliminary discourse termed thinking. 

Events turn into objects, things with a meaning. (Dewey, 1929/1958. s.138). 

Deweys kommunikativa meningsteori handlar om att kommunikation är ett sätt att få 

eleverna att delta som en del av det kommunikativa samspelet. Det är i skapandet av 

en gemensam förståelse som mening skapas för individen (Biesta, 2000). Den 

handlar också om att samhället vi lever i lever vidare på grund av kommunikation 

och att samhället finns i transaktionen av kommunikationen (1916/1999).  

Denna teori betonar att eleven inte kan upptäcka sammanhang om världen den lever 

i, om detta sker från en betraktares plats. För att mening ska skapas måste eleven 

befinna sig i de sociala händelsernas praktiska centrum, där ting, ljud, gester har en 

betydelse (Biesta, 2000). Till exempel påstås det att människan lär sig om 

egenskaperna hos olika ting genom sina sinnen. Sinnesintrycken associeras därefter 

till tankar som behandlar tingen. T.ex. en apelsin kan beskrivas mjuk, hård, klibbig, 

orange, söt etc. Detta bidrar inte till någon meningsfull kunskap. Det är däremot då 

apelsinen kommer till användning som den bringar mening för individen (Dewey, 

1916/1999). 

Teorin tar också fasta på lärarens indirekta påverkan på eleverna. Det är endast 

genom att kontrollera miljön som eleverna befinner sig i med tankar och känslor, 

som läraren har möjlighet att styra deras utbildning (Dewey, 1916/1999). Dewey 

menar att människor inte kan bilda en social grupp utan att alla i gruppen arbetar i en 

kommunikativ miljö, för ett gemensamt mål med fullt intresse. Han menar också att 

många mänskliga relationer är uppbyggda på att de utnyttjar varandra i syfte att nå 

ett önskat resultat. Detta sker utan hänsyn till de inblandades mottaglighet- 

intellektuellt och emotionellt. Dewey menar att detta även gäller för relationen 

mellan lärare och elev. För att vi ska kunna leva i en kommunikativ miljö i skolan, 

måste relationen mellan lärare och elever förändras till ett sätt där de lever mer i 

symbios med varandra (a.a.). Skulle lärandet i skolan ske genom kommunikation och 

deltagande, skulle också elevens roll förändras från en meningsmottagare till en 

meningsskapare (Biesta, 2000).  

 

2.2 Förutsättningar för meningsskapande 

När något har en mening för oss, menar vi det vi gör, vi har en avsikt, men när 

något inte har det reagerar vi blint, omedvetet och oförnuftigt (Dewey 

1916/1999. s.65). 

Meningsskapande inom pedagogik betyder att vi tillsammans med andra arbetar för 

utvecklandet av mening och betydelser, samt skapandet av en fördjupad förståelse 

(Gustavsson & Fritzén, 2004). Meningsskapande sker i mötet mellan lärandet och 

den socialisering eleverna befinner sig i (Lundqvist, 2009). Gustavsson och Fritzén 

(2004) menar att det är när eleven kan relatera det denne hör, ser och upplever till sig 

själv, som mening skapas. Utifrån denna syn blir det en utmaning för pedagogen att 

skapa tillfällen där eleven får chans att skapa en förståelse av sig själv, den tid och 

den värld vi lever i (a.a.).  
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2.2.1 Intresse och motivation 

Dewey (1916/1999) beskriver kopplingen mellan intresset och jaget. Han drar en 

parallell till de människor som arbetar i förhållanden där de riskerar att själva mista 

sina liv. Skulle en individ välja att prioritera sin säkerhet och därmed välja ett annat 

yrke, skulle det även innebära att individen valde att vara ett annat jag. Han menar att 

det inte går att särskilja jaget och intresset, utan att de båda är två sidor av samma 

mynt. Det är graden av intresse, samt intressets art, som uppenbarar hur stor del av 

jaget som är involverad (a.a.).   

Scherp och Thelin (2004) menar att motivation är en oerhört viktig del för att ett 

lärande ska ske. Faktorer som påverkar motivationen till det positiva varierar. Ofta 

förekommer dock faktorer som förknippas med att nyfikenheten har väckts till liv på 

ett eller annat sätt. Eleverna känner då att undervisningen är meningsfull och att den 

är en utmaning. Dewey (1916/1999) menar däremot att när ett lärande uppstår måste 

en förståelse ha infunnit sig. Om en elev förstår, visas det i kommande 

progressionssteg. En förutsättning för att just förståelse ska infinna sig är att eleven 

känner intresse. Vikten av att känna intresse för undervisningen i skolan gör sig 

också påmind då koncentrationen sviktar, för det är inte av lojalitet som eleverna 

återfår koncentrationen, utan av graden av intresse (a.a.). 

Scherp och Thelin (2004) visar på betydelsen av att eleverna får en inre upplevelse 

av undervisningen samt ett inre behov av att vilja lära. De menar även att det är 

viktigt att eleverna känner glädje under tiden de utför uppgiften.  Rapporten visar att 

elever inte känner någon större motivation till att lära, då de får informationen ”att 

det ska komma på provet”, likaså när de får ”kunskapen serverad” – utan att själva ha 

arbetat med att finna lösningen på problemet som gav kunskapen. Motivationen höjs 

istället då eleven ställs inför ett problem och märker att det fattas kunskap för att 

kunna lösa problemet. Motivationen blir kopplad till att lösa problemet. Förståelsen 

bearbetas fram då eleverna byter tankar och kopplar sina erfarenheter till det som står 

i litteraturen. Lust, glädje, samarbete, diskussioner, reflektioner och bearbetningar är 

sådant som eleverna i rapporten uttryckt som betydelsefullt för motivationen (a.a.). 

 

2.2.2 Uppleva sammanhang genom erfarenheter  

Dewey (1916/1999) drar paralleller till hur det var förr. Då skapade barnen sina 

kunskaper genom de erfarenheter som de fick när de var med sina föräldrar och 

praktiserade sitt lärande. Han menar att det är särskilt viktigt att vi en tid där 

utvecklingen går så fort, betonar vikten av kunskap som är vardagsanknuten. Ofta 

blir stoffet format i symboler som inte går att översätta direkt till handlingar och ting 

som är av eleverna bekanta. Om eleverna inte förstår meningen med kunskaperna 

blir undervisningen främmande och abstrakt. Skolans undervisning blir då av 

eleverna uppfattad som något för sig, något som inte har något med livet utanför 

skolan att göra (a.a.).    

Vidare beskriver Dewey (1916/1999) hur viktigt det är för eleverna att aktivt uppleva 

orsak – sambandssituationer. Därför bör eleverna aktivt vara med och skapa sina 

erfarenheter för att kunna utnyttja dem genom reflektion, vilket genererar lärande. 

Han menar att om läraren separerar den aktiva delen från den passiva, förstörs 

reflektionen som ska skapa mening i erfarenheten (a.a.). Gärdenfors (2010) menar 

däremot att om det som eleven lär sig teoretiskt ska förankras i förståelse, måste 
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eleven få möjlighet att tillämpa det teoretiska på konkret material. Det är genom att 

kombinera sin erfarenhet med det teoretiska som förståelsen infinner sig och skapar 

mening för eleven. Att dagens skola arbetar för teoretiskt och till synes har glömt 

bort den erfarenhetsmässiga kunskapen, menar Gärdenfors (2010) spelar stor roll vid 

skapandet av mening. 

Gärdenfors (2010) poängterar även lekens betydelse i att skapa förståelse och 

mening. Han menar att lek, också i skolan, ger eleverna möjlighet att skapa sig 

erfarenheter. Fördomar som att lek och lärande i undervisningssituationen inte hör 

ihop förkastar han. Gärdenfors betonar vidare betydelsen av att engagera kroppen 

och alla sinnena i inlärningssituationen. När erfarenheten får större betydelse etsar 

den sig lättare fast i minnet (a.a.). Gustavsson och Fritzén (2004) framhåller att det är 

de didaktiska valen som möjliggör barns meningsskapande i skolan. Ett 

möjliggörande skulle kunna vara, hävdar Gustavsson och Fritzén, att om skola och 

teater tillsammans uppfattas som en kultur då samtidigt blir skapare av en kultur. Det 

vill säga alla elever har olika erfarenheter, en elevs vardag ser helt annorlunda ut än 

en annan elevs vardag. Om läraren gör det didaktiska valet att använda sig av teater 

för att skapa erfarenheter, finns det en gemensam grund att utgå ifrån. Teater bringar 

möjligheter att låta erfarenheterna - det bekanta, möta det som är okänt för eleverna. 

För det är genom att möta det som är främmande för oss som vi utvecklar oss själva 

(a.a.).   

Vid meningsskapande är det inte bara verklighetsanknytning som är av betydelse, 

utan också konsten att lyfta sammanhang. Exempel på detta är ämnesintegrering eller 

andra former av ämnesöverskridande arbetssätt (Scherp & Thelin, 2004). Enligt 

Gärdenfors (2010) är den bästa undervisningen den som skapar möjligheter för 

eleverna att, med hjälp av de rätta verktygen, se nya mönster. För att kunna skapa de 

rätta förutsättningar som krävs för att en individ ska skapa sig en förståelse, krävs det 

att läraren har en djup förståelse över det område som ska behandlas. För att eleverna 

ska kunna se de mönster som är relevanta, krävs det att läraren förstår i vilken 

ordning som materialet bör presenteras. Sist måste också läraren vara väl förtrogen 

med de svårigheter som eleverna kan tänkas möta och vara förberedd med strategier i 

hur de kan lösas. Gärdenfors menar att syftet med lärande inte är att eleverna ska 

samla på sig kunskap, utan syftet med lärande är att de ska förstå sammanhang. Det 

är när man har förstått sammanhanget som man kan använda sig av kunskapen inom 

nya problemområden (a.a.). 

 

2.2.3 Att kommunicera mening 

Dewey (1916/1999) menar att när människor kommunicerar med varandra får 

individerna en förändrad och vidgad erfarenhet, vilket sker på grund av att de får ta 

del av och påverkas av varandras känslor och tankar. Då skapas mening genom 

kommunikationen (a.a.). Lundqvist (2009) beskriver att det är i mötet som lärandet 

sker, genom att eleven lär sig att uppmärksamma stoffet på ett nytt sätt. Mening 

utvecklas ur det som redan finns. Den utvecklas ur en social kontext som innefattar 

kommunikation (Mead, 1934). Det sociala livet är i sig utvecklande, för det är i det 

sociala livet som vi vidgar erfarenheterna och belyser dem. Erfarenheterna sätter fart 

på fantasin och gör den oändlig. Det är när vi befinner oss tillsammans med andra 

som vi får tillfälle att reflektera över våra erfarenheters innersta mening, genom 

kommunikation (Dewey, 1916/1999). Det är med andra ord av stor betydelse att se 
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lärandesituationen inte enbart koncentrerat på individen, utan i ett samspel med andra 

för att förståelse och lärande ska genereras. Om vi utgår från ett relationellt sätt i 

lärandeprocessen får meningsskapande en viktig roll, för det är genom förståelse en 

bildning av kunskap sker. (Gustavsson & Fritzén, 2004).  

Mead (1934) menar däremot att uppmärksamhet och medvetenhet inte är en 

nödvändig ingrediens för att mening ska uppstå. När B tolkar A i ett socialt 

sammanhang, ligger tolkningen före medvetandet av tolkningen, och skapar en 

respons, som i sin tur tolkas vidare av A och så vidare. Det är ofta inte förrän vi 

stöter på ett problem som meningen, eller bristen av mening, syns och kan definieras. 

(a.a). 

 

2.2.4 Undervisningen 

Englund talar om kommunikativa processers meningsskapande förutsättningar. Den 

kommunikations- och socialiseringsprocess som ger en grund för meningsskapande 

innefattar kontinuerlig balans mellan gruppen och diskursen. (Säfström & Svedner, 

2000). Det är då handlingen orsakar resultat som vi inte hade räknat med, som vi står 

inför ett lärande. Pedagogen har till uppgift att med undervisningen skapa en miljö 

som frambringar en positiv respons för elevernas studier. Det enda som pedagogen i 

slutänden kan göra för att eleverna ska kunna lära är att ändra stimuli så att elevernas 

lärande resulterar i önskvärt resultat, både intellektuellt och emotionellt (Dewey 

1916/1999). 

Scherp och Thelin (2004) betonar vikten av att arbetsmiljön i klassen är skapad på ett 

sätt som gagnar ett reflekterande, undersökande arbetssätt. För att kunna möta 

eleverna, måste ett intresse för deras värld finnas. Genom detta möte kan vi 

vardagsanknyta undervisningen och skapa möten som kan ge upphov till att 

skolvärlden och världen utanför möts (a.a.). Dewey (1916/1999) menar att det är 

endast inom undervisning som kunskap i form av lagrad information isolerats från 

görandet. Inom undervisning lär sig eleverna vad de bör göra för att få godkänt. 

Därför menar Dewey att färdigheter och meningsfull aktivitet måste vara basen i 

elevernas lärande (a.a.).  

Scherp och Thelin (2004) belyser i sin rapport att undervisningssituationen måste 

bestå av dialog, samtal och diskussion, där eleverna utgår från sina egenhändigt 

formulerade frågor, i olika moment. Där ska lärare och elever skapa tillsammans, 

med utgångspunkt i elevernas tänkande (a.a.). Gardner (1991) däremot understryker 

att elever lär sig på olika sätt. Då vissa elever lär sig genom praktisk demonstration 

lär sig andra genom att de blir ombedda att hantera symboler eller genom samspel 

med andra (a.a.). I Scherp och Thelins rapport läggs även betoning på att i 

undervisningen utmana elevernas tänkande på sätt som gör att eleverna vågar vara 

sig själva och utmana sig själva i sina tankar. Detta görs genom skapandet av en 

trygg miljö med trygga situationer. När elevernas tankar blir stimulerade leder detta 

till att eleverna skapar en egen vilja att veta (a.a.). Dewey (1916/1999) menar att 

skolundervisningens värde kan mätas på hur intresserade eleverna är av att förkovra 

sig själva av rent intresse, detta då undervisningen ska ge eleverna de verktyg som de 

behöver för att känna tillfredställelsen att se större sammanhang (a.a.). 

Gardner (1991) förklarar att elever skulle lära sig bättre om stoffet presenteras på 

många varierande sätt. I Scherp och Thelins rapport (2004) framkom det att variation 

var en viktig sak att ta i beaktning när undervisningen planerades. Till exempel kan 
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de variationer som finns i elevernas tankar, kunskaper och erfarenheter användas i 

undervisningen. Likaså framkom det i rapporten, att man med varierade arbetssätt 

och redovisningsmetoder kan undvika att eleverna upplever arbetet som enformigt 

eller tråkigt. Dessutom kan man genom att variera sina arbetssätt ta hänsyn till att 

elever lär på olika sätt, samt att alla elever får chansen att känna att de kan. Detta är 

viktigt då elever upplever olika redovisningssätt olika lätt (a.a.). 

Individualisering innebär för lärare olika saker beroende på vad man tolkar in i 

begreppet. Scherp och Thelin (2004) menar att lärare antingen ser elevers lärande 

som en trappa där steg för steg av kunskap ska läras. I detta synsätt inser lärare att 

alla elever behöver olika sätt att lära och att det tar olika lång tid för dem att lära. 

Eller också tolkar lärare individualisering som när man aktivt tar tillvara på den 

unika föreställningsvärld som varje enskild elev bär med sig, det vill säga elevens 

intresse, erfarenhet och behov (a.a.). Istället för att använda sig av det som upptar 

elevernas tankar, intressen och aktiviteter för att skapa engagemang, kämpar lärare 

med elevers motivation med andra medel (Dewey, 2004).   

 

2.2.5 Läraren 

Förutsättningarna för ett meningsfullt lärande handlar delvis om vad lärarna behöver 

för att kunna skapa en så bra lärmiljö som möjligt. I studien som Scherp och Thelin 

(2004) arbetat fram visade det sig att lärarna behöver ett bra arbetslag att samarbeta 

med, ett positivt stöd uppifrån samt möjligheter till att kontinuerligt utveckla sitt eget 

lärande och sin egen kompetens (a.a.).   

Scherp och Thelin (2004) belyser även lärdomar om hur lärare bör vara. Intresserad, 

engagerad, flexibel, lyhörd och inspirerande är några av de egenskaper som lyfts 

fram. De menar att de här egenskaperna hos lärare ger bra förutsättningar för elevers 

lärande och utveckling. Det poängteras också att lärare bör vara aktiva medforskare i 

arbetet med problemlösningar. Läraren och eleverna bör lära och uppleva 

tillsammans på ett sätt som gör att eleverna har en aktiv roll i planeringens innehåll 

och arbetssätt. Stora delar av de lärdomar som uppkom i rapporten var just olika 

former av elevinflytande och delaktighet (a.a.).  

Dewey (1916/1999) menar att antingen ser man utbildning som en process där 

framtiden anpassas till det som har varit eller väljer man att se utbildning som en 

process där det som en gång var används till att utveckla framtiden. Biesta (2011) 

betonar att lärarens roll bör förändras beroende på vad syftet med aktiviteten är. Han 

talar om hur klassrummen förr bestod av tysta, lyssnande elever. I de klassrummen 

stod läraren för visdom och kunskap. Dagens klassrum är enligt Biesta ofta 

sprudlande av aktivitet och samtal. Nu har lärarens roll ändrats till att vara en 

vägledare. Men Biesta menar att den nya tidens klassrum och lärare inte alltid är att 

föredra. Elever gynnas i vissa fall av denna interaktion sinsemellan, till exempel då 

eleverna får testa sina kunskaper och förklara sina synpunkter. Däremot framhåller 

han vikten av att i andra situationer, som kräver uthållighet och koncentration, 

erbjuda ett klassrum som påminner om dåtidens tysta (a.a.).   

Väcka elevernas nyfikenhet var en annan betydelsefull lärdom från resultatet ur 

Scherp och Thelins rapport (2004). Undervisningen måste kännas meningsfull för 

eleverna, där lust och intresse ska spela stor roll. När eleverna vet vad de ska 

använda sin kunskap till, är det lättare att lära sig något (a.a.). 
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2.3 Hinder för meningsskapande förutsättningar 

Hargreaves (2010) beskriver hur skuldkänslor hos lärare skapas genom att beslut 

över deras verksamhet tas utan att lärarna själva är medskapare av besluten, det vill 

säga på grund av verksamhetens organisation och struktur. Skuldkänslorna får 

därefter konsekvenser i praktiken med eleverna då de ofta för med sig en förlamande, 

ångestfylld frustration. Hargreaves menar att skuldkänslorna i yrkesutövandet bland 

annat orsakar oro, brist på effektivitet samt rädsla för att inte uppfylla de allt större 

krav och förväntningar som ställs (a.a.).  

I avhandlingen av Jönsson (2010) lät man elever skapa bilder föreställande deras 

upplevelser av skolan. När bilderna som var gjorda av eleverna i grundskolans 

tidigare år tolkades, uppmärksammades det att eleverna ofta beskrivit händelser som 

pågått under raster, snarare än under den undervisningsbaserade tiden. Bilderna 

gestaltade både utövandet av elevernas egna intressen, till exempel fotbollsspelande 

men även relationer så som kompisgrupper och mobbning. Jönsson menar att det 

som pågår under lektionstid i de här åldrarna inte betonas av eleverna som lika 

betydelsefulla upplevelser i skolan som det som pågår på rasterna (a.a.). Under 

skoltiden lär sig eleverna mycket om makt, hur makten utvecklas och hur de hittar 

sin plats i hierarkin (Imsen, 2006). Detta lär de sig genom konflikter som sker mellan 

eleverna på rasterna, i korridoren och i klassrummet. Det kan vara konflikter elever 

emellan eller mellan elev och lärare (Thornberg, 2006). Aili (2008) tar upp 

problematiken i förhållande till tidsgeografin då det kommer till lärarens arbetsdag. 

Frågor som rör när, hur ofta och hur länge en aktivitet pågår är lätta att svara på då 

det gäller uppgifter som att kopiera underlag för undervisningen. När det däremot 

gäller andra av lärarens uppgifter så som att lösa sociala problem, blir frågan 

besvärligare att svara på, vilket kan orsaka svårigheter i att planera tiden för 

undervisningen (a.a.). Thornberg (2006) menar däremot att konflikter är en del av det 

sociala livet och därmed betydelsefulla lärtillfällen för eleverna. Konflikter mellan 

elever ska enligt honom inte ses som något av ondo men kräver kunskap i 

konflikthantering av lärarna (a.a.).  

Hargreaves (2010) vill påstå att skolan tenderar hålla sig fast vid det förflutna. Gamla 

byråkratiska modeller med t.ex. ämnesindelning och kategoriserade 

inlärningsstrukturer eller traditionsenliga skolämnen och den ständiga strävan efter 

”grundläggande färdigheter”, skapar ett bakåtsträvande i utvecklingen (a.a.). Biesta 

(2011) förklarar att när politikerna låter forskare fokusera på frågor som ska ta reda 

på ”vad som fungerar” i utbildningen, finns det en risk att samhällets demokratiska 

kvalitet sätts i gungning. Han poängterar den betydelse som mätkulturen har på 

skolans verksamhet. Den evidens som framkommer ur de randominerande 
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kontrollstudierna, till exempel PISA
1
, utgör i vissa fall den enda grund då beslut ska 

tas angående skolans verksamhet. När fokus ligger på att få fram de bästa sätten att 

uppnå bestämda mål, riskerar man att bortse från vad som är pedagogiskt önskvärt 

och frågor som rör vad en god utbildning egentligen är. Banden mellan forskning, 

politik och praktik tas inte i beaktning. Den pedagogiska kvaliteten sätts på spel då 

de strategier och medel som pedagogerna väljer för att eleverna ska få möjlighet att 

lära sig på bästa sätt eventuellt sållas bort för att resultatet av den evidensbaserade 

forskningen talar för annat (a.a.).  

Hargreaves (2010) menar att det är ett måste att förändra skolkulturen och dess 

strukturer, detta då läraryrket utövas i en värld som befinner sig i och står framför 

stora förändringar. Risken för intensifiering, överbelastning, skuldkänslor och 

utbrändhet är stora om man försöker anpassa det gamla till det nya utan att förändra 

grundstommen. I denna omställning till det nya, menar Hargreaves att något 

förmodligen måste offras. Blir det inte strukturen och kulturen, är risken att det blir 

kvalitén på lärandet i undervisningen. Det kan också resultera i att lärarnas hälsa 

försämras då insatser mot förändringar kommer påtryckande uppifrån. (a.a.).  

                                                 

 

 

 

1 PISA står för ”Programme for International Student Assessment” och är ett OECD projekt vars studier utförs vart tredje år. 

Projektet har till syfte att undersöka medlemsländernas femtonåriga elevers förmågor inom tre kunskapsområden; 

naturkunskap, matematik och läsförståelse (Källa: Skolverket). 
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3 SYFTE 

 

Syftet med denna studie, är att undersöka vad lärare kontra elever anser att 

förutsättningarna är, för att upplevelsen av en meningsskapande undervisning ska 

infinna sig. 

Frågeställningarna är: 

 Vad anser lärare som viktiga delar i en meningsskapande undervisning? 

 Vad upplever elever som meningsskapande undervisning? 
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4 METOD 

Metodkapitlet är strukturerat i en kronologisk ordning. Nedan beskrivs vald 

forskningsmetod och därefter framställs hur genomförandet av intervjuerna gick till 

med urval, datainsamling, databearbetning samt analys. 

Därpå finner vi reliabilitet och validitet, vilka innehåller ”kritiska överväganden” där 

de eventuella felkällor som tagits i beaktning finns att tillgå. Den sista delen i detta 

kapitel innehåller en beskrivning över de etiska överväganden som under uppsatsens 

process kontinuerligt varit under reflektion.  

 

4.1 Forskningsmetod 

Inom forskning och vetenskap finns det två användbara förhållningssätt; hermeneutik 

och positivism. Hermeneutiken betonar ett förhållningssätt där forskaren kvalitativt 

anstränger sig för att skapa sig en förståelse och gör därmed tolkningar av det som, 

av informanten, kommer till uttryck. Positivismen strävar efter att skapa generella 

lagar utifrån orsak-verkan samband. Positivisterna utgår från delarna och skapar 

därefter en helhet (Patel & Davidson, 2003). 

Denna uppsats tog sin utgångspunkt i det hermeneutiska förhållningssättet, där valet 

av forskningsmetod är kvalitativ. Anledningen till valet av en kvalitativ metod 

grundar sig på syftet. För att kunna ta reda på elevers och lärares upplevelser av 

meningsskapande och att i sin tur finna förutsättningarna för dem, krävs en metod 

som är öppen för svaret. Patel och Davidson (2003) förklarar den kvalitativa 

intervjun med intentionen att vilja finna den djupare förståelsen av det utvalda 

fenomenet vi söker efter. Likaså menar Trost (1997) att intentionen är att upptäcka 

särskiljning och urskiljning av handlingsmönster (a.a.).  Med detta kvalitativa val av 

metod är målet att kunna urskilja drag av liknelser och skillnader mellan lärares och 

elevers bild av vad som krävs för att skapa en känsla av mening i lärandet som sker 

på lektionstid. 

 

4.2 Genomförande 

I denna del framförs beskrivning av det urval som gjordes av informanterna och 

vilket undersökningsinstrument som användes. Därefter följer beskrivning av hur 

datainsamlingen och databearbetningen gick till, samt analysen av detsamma. 

 

4.2.1 Urval av informanter 

Trost (1997) menar att antalet intervjuer ska begränsas till ett mycket litet antal för 

att materialet ska förbli hanterbart. För att besvara syftet krävdes det minst en lärare 

och dennes elever som informantgrupper. För att få djup i undersökningen utvaldes 

istället två lärare och två elevgrupper per lärare. Urvalet gjordes utifrån elever och 

lärare i grundskolans tidigare år. Klasserna som deltog var en klass i årskurs tre från 

en skola strax söder om en större stad i Småland samt en klass i årskurs fem på en 

skola strax norr om samma stad. Samtidigt som ett spann i ålder ville användas, var 

det en nödvändighet att eleverna var så pass gamla att det fanns möjlighet till 
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kvalitativt samtal på ett djup där reflekterande analyserande aspekter skulle kunna 

belysas, på kort tid.  

Det fanns redan en etablerad kontakt med läraren i årskurs tre och dennes elever, 

vilket ansågs som positivt då eleverna hade förtroende för samt visste vem 

intervjuaren var. Förfrågan om intervju skedde via telefon. Läraren i årskurs fem 

samt dennes elever blev utvalda genom att klassen hade en lärarstudent från 

Linnéuniversitetet som vid tillfället var på verksamhetsförlagd utbildning hos 

densamme. Den första kontakten med läraren i årskurs fem togs via denna student. 

När läraren påvisat en positiv respons inför en framtida intervju skickades ett brev 

via e-post till läraren (bilaga 1). Läraren föredrog e-postkontakt, framför 

telefonkontakt, vilket också skedde (bilaga 2). 

Trost (1997) menar att det i kvalitativa studier vanligtvis inte är betydelsefullt med 

representativt urval då det urvalet blir konstruerat på ett sätt som visar vad de flesta 

tycker, känner, upplever med mera. Urvalet till denna studie gjordes med hjälp av 

lärarna i respektive klasser. De fick i uppdrag att lotta fram de elever som skulle vara 

med i intervjuerna. De förhållningsregler som lärarna fick var att det skulle vara två 

grupper med 4-5 elever i varje grupp och det spelade inte någon roll vilket kön 

gruppmedlemmarna hade. Om lärarna ansåg att en elev blev utlottad som inte skulle 

kunna klara av situationen på ett tillfredställande sätt, fick läraren lotta fram en 

ersättare. Lärarna fick i uppdrag att informera eleverna om hur intervjuerna skulle gå 

till och att ingen skulle bli tvingad till att vara med. Lärarna fick frågan om de ansåg 

att föräldrarnas tillstånd var att ta hänsyn till. I ett av fallen ansåg läraren det, och tog 

kontakt med dem, varpå tillstånd gavs. Anledningen till att urvalet gjordes på detta 

sätt var att de elever som skulle bli intervjuade inte fick vara handplockade av 

läraren, då detta ansågs kunna påverka resultatet. Trost (1997) menar att urvalet i 

kvalitativa studier bör söka efter variation. Detta ansågs inte möjligt då läraren i så 

fall skulle vara tvungen att handplocka elever, samt däri lägga sin värdering om vilka 

elever som är lämpliga i avseende för variation.  

När kontakten med lärarna var definitiv, och ett datum var satt, skickades även ett e-

postbrev till respektive rektor. Detta för att informera denne om att intervjuerna 

skulle ta plats, samt att ge dem en chans att ställa frågor och komma med 

invändningar (bilaga 3).  

 

4.2.2 Undersökningsinstrument 

Det undersökningsinstrument som valdes var intervju. Intervjuerna var upplagda på 

olika sätt beroende på dess målgrupp.  

Frågeställning 1 → Enskild lärarintervju 

Frågeställning 2 → Elevgruppintervju 

Lärarna intervjuades enskilt och eleverna intervjuades i grupper om 4-5 elever per 

grupp. Det blev två lärarintervjuer och fyra elevgruppintervjuer. För att kunna 

jämföra elevernas svar med lärarnas, genomfördes först två gruppintervjuer med 

elever i årskurs tre och därefter en intervju med deras lärare. Dagen därpå utfördes 

två gruppintervjuer med elever i årskurs fem och därefter en intervju med deras 

lärare.  
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Intervjuform 

Intervjuer gjorda med en hög standardisering innebär att intervjuaren ställer frågor i 

samma ordning till varje person som intervjuas. Låg standardisering betyder att 

frågorna ställs i den ordning som tycks lämplig i mötet med informanten. Intervjun 

kan även vara formad i grad av struktur, hög strukturering eller låg. I en helt 

ostrukturerad intervju finns det inga begränsningar för det svar som kommer på en 

fråga. Vid helt strukturerade intervjuer har informanten mycket begränsad möjlighet 

att svara som den vill (Patel & Davidsson, 1991). Lärarintervjuerna i undersökningen 

var utförda högt standardiserade, dock med lågt standardiserade följdfrågor. De var 

även utförda helt ostrukturerade.  

Elevintervjuerna var gjorda med relativt låg standardisering. Trots att det fanns ett 

intervjuunderlag som stöd användes frågorna i den ordning som verkade bäst för 

eleverna för stunden, samt att alla frågor inte alltid ställdes och att andra frågor 

tillkom. Elevintervjuerna var ostrukturerade, med undantag av en fråga (fråga 7, 

bilaga 5), däremot utvecklades även den frågan och blev därmed slutligen 

ostrukturerad. Avsikten med att använda de här varianterna var att ge bästa möjliga 

förutsättningar till att skapa en rättvis bild utifrån syftet.  

 

4.2.3 Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes i ett litet rum bredvid klassrummet och tog vardera mellan 

30-45 minuter. Intervjun började med att intervjuaren berättade vem denne var, 

varför denne var där och hur intervjuerna skulle gå till. Intervjuaren berättade att alla 

skulle förbli enskilt anonyma, då det i uppsatsen bara skulle hänvisas till lärare eller 

elev i respektive årskurs. Eleverna hade av läraren blivit tillfrågade om att vara med. 

Eleverna hade all rätt att välja att inte delta.  

Som datainsamlingsmetod användes en mobiltelefons diktafon för inspelning av alla 

utom en lärarintervju. Vid den lärarintervjun användes ljudet från en videokamera. 

Diktafonen placerades på bordet i mitten av informanterna med inspelningssidan ner. 

Trost (1997) menar att det är viktigt att dölja alla delar av diktafonen som påminner 

informanterna om att de blir inspelade. En klocka som visar hur länge inspelningen 

pågått är därmed inte bra för ett ohämmat samtalsklimat (a.a.).  

 

4.2.4 Databearbetning 

Kvalitativ data relaterar alltid till ett sammanhang som är färgat av individerna. 

Därför finns det inga bestämda modeller eller metoder som talar om hur en 

databearbetning går till. Generella modeller skulle strida mot det kvalitativa försök i 

att finna det unika (Lantz, 2007). För att lättare kunna hantera materialet 

transkriberades intervjuerna och transkriberingen utfördes av intervjuaren ordagrant 

med modifikation. Det vill säga, de tillfällen då eleverna började prata i mun på 

varandra transkriberades inte och inte de tillfällen då eleverna talar 

osammanhängande. Intervjuaren har inte heller skrivit ut sina egna hummanden. Det 

förekom en del långa pauser som tolkades vara av betydelse vilka även 

transkriberades.  
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4.2.5 Analys  

Målet med den kvalitativa analysen var att finna mönster och gemensamma 

ämnesområden. För att möjliggöra detta användes intervjuernas ljudfiler via 

diktafonen och videokameran. För att ljudkvalitén skulle bli optimal kopplades de till 

en högtalare, vilket medförde att gissningar på grund av dålig ljudkvalité kunde 

förhindras.  

Intervjuerna transkriberades in direkt i datorn. Enligt Patel och Davidson (2003) är 

det vanligt att forskare skriver ut sina intervjuer och arbetar med dem i pappersform, 

vilket gjordes även i detta fall. Transkriptionsdokumentet lästes igenom varpå olika 

gemensamma ämnesområden, så kallade kategorier, utkristalliserades. De valda 

kategorierna skrevs i kanten av transkriptionen. Därefter formades resultatet i datorn. 

De citat som finns i resultatet klipptes direkt in från transkriptionsdokumentet.  

 

4.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten, det vill säga instrumentets tillförlitlighet, beskriver traditionellt hur väl 

instrumentet kan motstå inflytanden som orsakats av slumpen, det vill säga hur 

pålitligt instrumentet är. Graden av reliabilitet bygger på hur väl något går att mäta. 

Begreppen reliabilitet och validitet har sitt ursprung i kvantitativ metodologi men i 

kvalitativa studier tolkas begreppen något annorlunda (Patel & Davidsson, 2003).  

Data i en kvalitativ intervju ska inte tala för sig själv, utan tolkas. Det är besynnerligt 

att tala om reliabilitet i kvalitativa studier utifrån samma sätt som inför en kvantitativ 

studie (Trost, 1997). Det som till synes uppfattas vara av låg reliabilitet i en 

kvalitativ undersökning, utifrån kvantitativa mål mätt, till exempel att intervjuaren 

får olika svar på samma fråga från informanten, kan istället vara viktigare än att få 

samma svar. Kvalitativa forskare väver därför hellre samman begreppen validitet och 

reliabilitet, där begreppet validitet istället får en vidare betydelse (Patel & Davidsson, 

2003). Detta är förhållningssättet även i denna uppsats.  

Innan intervjuerna gjordes och innan frågorna var helt utkristalliserade, gjordes en 

provintervju på två elever. Detta för att intervjuaren skulle få möjlighet att prova 

frågorna samt att kontrollera om frågornas formuleringar var tillräckligt klara för att 

skapa ett så bra samtal som möjligt, där risken för missförstånd minimerades. Patel 

och Davidson (2003) menar att om intervjuaren är förberedd och har erfarenhet av att 

intervjua ökar reliabiliteten. Vid intervjuerna användes diktafon vilket gjordes med 

hänsyn av att minimera risken att missa något. Då de verkliga intervjuerna blev 

lagrade fanns det en chans att i efterhand arbeta med materialet och därmed lyssna 

till svar, nyanser och tolkningar flera gånger om, vilket ökar reliabiliteten (Patel & 

Davidsson, 2003). 

I traditionella kvantitativa sammanhang har validitet, det vill säga giltighet, 

betydelsen att vara generaliserbar. I kvalitativa intervjuer, där det ofta är enskilda 

individer eller mindre grupper som intervjuas, undersöks deras upplevelse eller 

uppfattning om något. Kraven på giltighet blir i de här fallen inte lägre, men 

begreppet måste tolkas på ett annat sätt (Lantz, 2007). Detta är av betydelse då 

resultatet i denna uppsats grundar sig på sex intervjuer. 

En kvalitativ analys av god validitet kännetecknas av att alla delar av empirins 

logiska innehåll relateras till en helhet som är meningsfull (Patel & Davidson, 2003). 

Detta syns i resultatet då lärarnas och elevernas svar är sammanflätade trots att 
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frågeställningarna är olika. Mönster är utanalyserade och bringar därför en 

meningsfull helhet till resultatet, vilket ökar validiteten. Patel och Davidson (2003) 

menar också att validiteten ökar om någon som är insatt i uppsatsens problemområde 

granskar instrumentet. Handledaren granskade intervjufrågorna och validerade 

därmed dem innan intervjuerna ägde rum. 

I kvalitativa intervjuer talar man om validitet i form av i vilken grad som data och 

resultat speglar den källa man använt sig av, samt ökar förståelsen av det fenomen 

som man valt att undersöka (Lantz, 2007). För att öka validiteten i denna uppsats är 

den gjord med stor noggrannhet från bakgrund till diskussion. Ambitionen har varit 

att tolka och förstå innebörder, att beskriva uppfattningar och upptäcka företeelser 

genom hela forskningsprocessen (Patel & Davidson, 2003).  

 

4.3.1 Kritiskt förhållningssätt 

Kvalitativa studier söker ofta efter att få en så stor variation som möjligt på urvalet 

(Lantz, 2007). Då elevinformanterna blev slumpvis utvalda genom lottning, lades 

ingen vikt på variation i urvalet, vilket medförde ett visst resultat. Då det finns en 

teori som säger att elever lär sig bäst på olika sätt, hade det eventuellt varit intressant 

om urvalet utgått från elever som lär olika. Vad som är meningsskapande för en elev 

är kanske inte det för en annan, eventuellt beroende på hur eleven lär sig bäst.  Detta 

skulle dock medfört ett antagande om att läraren var insatt i hur varje elev i klassen 

lär som bäst och gjort urvalet utifrån detta. Dessutom hade läraren i detta fall kunnat 

välja vilka elever som denne ville skulle medverka i intervjun. Urvalet valdes att 

göras slumpvis utifrån det ställda syftet, samt utifrån att de slumpvis valda 

elevgrupperna förutsattes vara varierade då slumpen även antogs orsaka detta.   

I urvalet kan det finnas en felkälla som eventuellt kan ha påverkat resultatet, detta då 

intervjuaren, eleverna i årskurs tre samt deras lärare, var bekanta med varandra sedan 

tidigare. Detta togs i beaktning men ansågs inte vara av överhängande värde. 

Relationen mellan intervjuaren och läraren byggdes för många år sedan och har 

sedan dess endast resulterat i enstaka möten, därav bekantskapen med eleverna.  

Det finns enligt Trost (1997), en risk med att använda sig av gruppintervjuer. Risken 

består av att de deltagande eleverna av någon anledning inte för fram sin egen talan 

utan enas i andra elevers åsikter (a.a.). Alla utom en av intervjufrågorna var av en 

sådan karaktär att erfarenheter och skapandet av önskvärd undervisningssituation 

efterfrågades. Detta resulterade i att eleverna blev lockade till att delge sin åsikt och 

inte hålla med kompisen om det inte fanns en motivering till detta. Precis som Trost 

(1997) menar intervjuaren att eleverna hjälpte varandra genom att interagera med 

varandra (a.a.), vilket gav intervjuaren och de enskilda eleverna större chans att 

precisera sin åsikt samt återkalla betydelsefulla minnen. Detta övervägde det 

negativa då användandet av gruppintervjuer avvägdes.  

Det finns en risk att använda sig av diktafon och ljudet från videokamera som 

datainsamlingsmetod vid intervjuer, då en del informanter blir hämmade och 

besvärade av den (Trost, 1997). Ingen elev verkade tillsynes besvärad av att bli 

inspelad. Däremot var det svårt att kontrollera om någon kände sig hämmad. Läraren 

i årskurs fem kände sig däremot besvärad av att videokameran (som var på, utan 

bild) stod framför läraren. Detta löstes genom att videokameran flyttades, och var 

därmed inte längre i fokus. Läraren glömde till synes bort kameran och kunde 

fokusera på intervjun.  
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Med ett annat val av instrument, till exempel enkätundersökning skulle eventuell oro 

ha stillats. Dock hade det valet orsakat en omöjlighet i att skapa följdfrågor utifrån 

informanternas svar. Då detta ansågs vara en viktig källa till djup i materialet var inte 

enkäter något alternativ. Om ljudinspelningen istället ersatts av att föra anteckningar 

hade detta medfört en risk med bortfall i uttryck, ord och känslor som uppkom i 

samtalet. Dessutom skulle det funnits en risk att intervjuaren eventuellt inte skulle 

hinna med att reflektera kring samtalet på samma sätt som när denne lyssnade på det 

i efterhand. Med intervju kunde istället fokus ligga på att aktivt lyssna och ställa 

följdfrågor. Därför ansågs de positiva delarna med ljudinspelning, överväga de 

negativa. Observation hade varit ett alternativ om forskningen skulle bedrivits under 

en längre period.  

Lantz (2007) menar att det pågår ett ständigt överförande av känslor, värderingar, 

attityder och tankar i alla vardagliga möten, vilka påverkar individerna. 

Informanterna och intervjuaren påverkar varandra bara genom att befinna sig i 

samma rum. Intervjuaren kan omedvetet påverka samtalet bland annat genom att 

återkoppla vissa svar positivt till exempel genom nickanden (a.a.). Intervjuarens 

påverkan av informanten har motarbetats genom att intervjuaren under intervjun, 

samt under bearbetningen utav den, varit medveten om sin eventuella inverkan och 

påverkan på informanten.  

De båda lärarna som intervjuades närmar sig pensionsåldern och har arbetet inom 

yrket i väldigt många år. Om studien hade varit skapad utifrån två lärare med färre 

antal yrkesverksamma år i branschen, hade eventuellt resultatet sett annorlunda ut. 

Antalet yrkesverksamma år i branschen kan möjligtvis vara både till studiens fördel 

och nackdel. De äldre lärarna har mer erfarenhet av att möta olika elever och skapa 

undervisning därefter. Däremot kan de yngre eventuellt ha lättare att möta eleverna i 

meningsskapandet då det inte var lika länge sedan de själva gick i skolan. Detta är en 

möjlig felkälla som uppkom under arbetets gång. Valet gjordes att inte betrakta antal 

yrkesverksamma år som av betydande skäl, utifrån syftet.  

Vid transkriberingen av det skrivna materialet togs allt med som ansågs vara av vikt. 

Det finns en medvetenhet i att det ligger en värdering i detta och övervägande har 

skett kring hur detaljerad transkriberingen borde vara. Den transkriberingsmetod som 

användes, ansågs vara i lagom detaljerad nivå för att nå syftet med uppsatsen. 

 

4.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har utvecklat riktlinjer för etiska övervägningar i 

vetenskaplig forskning. Riktlinjerna är formade som fyra krav, varav det första är 

informationskravet. Detta krav handlar om elevernas och lärarnas frivillighet till 

medverkan samt villkor för deltagande (a.a.). Detta är i undersökningen tillgodosett 

då informanterna blev informerade om anledningen till intervjun, samt på vilket sätt 

deras medverkan var betydelsefull. När det kom till att informera eleverna om att 

intervjun var frivillig och att de hade rätt att avböja sin medverkan, var det upp till 

läraren att informera eleverna om detta vid informationstillfället om intervjun. Detta 

gjordes för att eleverna lättare skulle kunna avböja, då en främlings fråga eventuellt 

hade varit svårare att säga nej till.  

Nästa krav är samtyckeskravet, vilket står för att samtycke måste ha inhämtats innan 

intervjutillfället. Om undersökningen är av etisk känslig karaktär bör även föräldrar 

till informanter under 15 år, ge sitt samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). Innehållet i 
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intervjun tolkades inte vara av etisk känslig karaktär, men då många av 

informanterna var under 15 år diskuterades eventuellt föräldrasamtycke med 

respektive lärare. Läraren i årskurs tre ansåg utifrån innehåll och 

undersökningsinstrument att något samtycke från föräldrarna inte var nödvändigt. 

Däremot ansåg läraren i årskurs fem att samtycke från föräldrarna inte kunde skada 

utan införskaffades för säkerhets skull. Eleverna gav sitt samtycke till intervju då de 

blev informerade om situationen av sin respektive lärare.   

Därpå följer konfidentialitetskravet som värnar om informanternas integritet och 

anonymitet (Vetenskapsrådet, 2002). De ljudfiler som skapades vid datainsamlingen 

finns inte längre kvar och de transkriptioner som gjordes utifrån ljudfilerna var 

utformade på ett sätt som bibehåller den enskildes anonymitet. Dock förekom det vid 

gruppintervjuerna ingen konfidentialitet eleverna emellan. Då materialet inte var av 

speciellt känslig karaktär ansågs det dock passande med gruppintervju, då fördelarna 

övervägde nackdelarna.    

Slutligen kommer nyttjandekravet. Detta krav behandlar den data samt de eventuella 

personuppgifter som insamlats i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Det 

förekom inte några personuppgifter eller andra uppgifter relaterande informanterna 

som enskilda individer. Den information som tillkännagavs vid intervjuerna har 

endast till syfte att fylla sin roll i denna uppsats, och kommer inte att föras vidare till 

annan part. 
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5 RESULTAT 

Utifrån ”lärare kontra elev”, som står uttryckt i syftet, utfördes analysen av materialet 

på ett sätt som resulterade i kategorierna i denna resultatdel. Preciserandet av 

frågeställningarna på ett systematiskt sätt genom att till exempel använda dem som 

rubriker eller kategorier i resultatet, var inte att föredra. Innehållet i de svar som 

elever och lärare gav, gav svar på olika frågeställningar under samma ämneskategori. 

Resultatet är därför uppbyggt kring åtta kategorier samt någon underkategori, varpå 

de flesta innehåller svar på båda frågeställningarna. Resultatdelen avslutas med en 

sammanfattning av resultatet som utgår ifrån frågeställningarna. 

 

5.1 Egna intressen som en del av skoltiden 

Lärarna berättade att de vill skapa intresse. Detta är viktigt för att få eleverna att 

känna motivation och lust till skolan, samt till det ämnesområde som belyses för 

tillfället. De menade även att den positiva lärmiljön beskrivs av att eleverna känner 

sig intresserade.  

Att man kan göra det mesta intressant för dom, det behöver inte vara så 

intressant själva ämnet, men att man av alla konstiga knasiga ämnen, kan försöka 

å göra till och med miljöförstöring eller vad som helst så där torrt, att man kan 

göra det så att dom blir intresserade, och det är inte alltid så lätt (Lärare, årskurs 

3). 

Läraren beskriver vidare att det inte går att utgå ifrån elevernas intresse i 

undervisningen då alla är intresserade av olika saker. 

Man hoppas ju att det mesta av undervisningen är meningsfull. Jo men så e det ju 

28 stycken olika figurer, o det som är meningsfullt för Y, som älskar o resa, är 

inte meningsfullt för nån annan. Vi har en historiekille som kan allt om historia, 

men det e ju inte så att när han berättar om nånting så lyssnar dom andra för det e 

inte ett dugg meningsfullt för dom. Så det e väldigt väldigt olika (Lärare i 

årskurs 3). 

Läraren menar att om denne skulle använda sig av de enskilda elevernas intresse i 

undervisningen, skulle detta resultera i att enstaka elever lärde sig mycket men att 

resterande inte skulle lära sig någonting. Anledningen skulle vara att eleverna inte 

lyssnar om innehållet inte upplevs meningsfullt för dem personligen.  

Läraren i årskurs fem berättade att den nya tekniken verkar för att skapa intresse 

bland eleverna. Smartboarden har gjort att världen kommit in i klassrummet på ett 

spännande sätt. Läraren betonade också att lärare måste våga chansa lite och använda 

sinnena i undervisningen, för elevernas lärandes skull. 

Vi har till och med låtsats. Man öppnar en ask till exempel, nu befinner vi oss i 

skogen. Här öppnar jag asken o här kommer det ut en doft, så går vi runt med 

den där asken – känner ni vad det luktar skog. Ja det luktar ju barr, säger dom. Ja 

men man känner faktiskt en liten smak också. Så kan man ju låtsas smaka också 

på nåt vis (Lärare i årskurs 5).   

Läraren beskrev hur denne använder sig av sinnena under en lektion för att skapa 

intresse bland eleverna. Detta gör läraren genom att låta dem visualisera och 

använda sin fantasi kring vad för doft och smak som kan tänkas komma ur en annars 

till synes tom ask. Eleverna däremot, betonade också vikten av att känna intresse. 

Eleverna beskrev vidare på ett sätt som visade att de ämnen som de ansåg var roliga i 
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skolan, ofta hade ett nära samband till deras egna fritidsintressen. Detta var särskilt 

tydligt i de yngre åldrarna.  

… bild, för jag har en hel pyssellåda hemma, o idrott det e jag o några andra 

tjejer som går på idrott på kvällarna för det e väldigt kul (Elev i årskurs 3).  

En elev i tredje klass beskrev hur dennes fritidsintresse ”att pyssla” avgör att elevens 

favoritlektion i skolan är bild. Eleven berättade också att denne idrottar på kvällarna 

på sin fritid. Det är de ämnen som ger eleven möjlighet att utföra sina intressen i 

skolan, såsom att pyssla och utföra sin idrott, som anses som favoritämnen. Det var 

många av eleverna i tredje klass som engagerades vid tanken på att utforma en 

lektion utifrån deras egna intressen. I femte klass handlade utformandet även om att 

använda praktiska roliga metoder för att skapa mening i lärandet.  

Jag tycker att geografi e ett roligt ämne så där skulle jag vilja göra nåt, inte läsa i 

böcker eller slå på datorn utan, nåt där man får skapa liksom istället för att bara 

skriva (Elev i årskurs 5). 

Eleven beskrev att önskelektionen skulle vara i ämnet geografi som denne anser vara 

ett roligt ämne. Eleven betonade att de under önskelektionen skulle vara aktiva på 

något sätt. Läsa, skriva och slå på datorn ansågs inte av eleven som önskvärda 

metoder för dennes egenskapade lektion. 

 

5.2 Lärande 

Under lärande finns tre underkategorier som handlar om lärarnas tankar kring att 

”lära ut”, hur elever och lärare ser på betydelsen av att uppleva lärande samt vad 

elever och lärare menar med att vara aktiv i lärandet. 

5.2.1 Lära ut elevens lärande 

Båda lärarna ansåg att det är lärarens jobb att ”lära ut” genom berättande. Läraren i 

årskurs tre betonade kroppsspråket som en viktig del i att fånga eleverna. Denne 

menade att lärarens egna kroppsspråk med gester och rörelser är betydelsefullt då 

det kommer till att engagera eleverna genom berättande. Läraren drar paralleller till 

den traditionella katederundervisningens berättandes positiva sidor. 

Å jag tror att, hm, det här med katederundervisning som dom har skrattat åt i 

många år, å sagt att det var usch o fy o allt det där, det kan man faktiskt fånga 

väldigt många barn med det här med berättandet, det e inte så dumt. Och sen att 

man inte öser för mycket fakta över dem på en gång utan att man tar en del, o så 

jobbar man med det, o så tar man en annan del o så jobbar man med det (Lärare i 

årskurs 3). 

Läraren menar att om denne i gemensam klassgenomgång använder sig av 

berättandet med engagerat kroppsspråk, skapar detta engagemang hos eleverna. 

Läraren i årskurs fem uttryckte också en stark vilja till att förmedla sin kunskap 

genom berättande. Denne menar att genom berättandet kan läraren visa eleverna 

tillrätta, hjälpa dem och sedan lotsa dem vidare till att söka hjälp på annat håll.  

Men jag står för att jag faktiskt är lärare. Och en viktig person för att lära dom 

saker. Man fick inte säga att man lär ut nåt, jag tycker att det är jätte larvigt… 

jag liksom skapar intresse. Sen kan dom ju själva söka sig vidare (Lärare i 

årskurs 5). 
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Läraren menar att det ligger på läraren att genom berättandet skapa intresse hos 

eleverna som de sedan kan arbeta utifrån i andra konstellationer. 

 

5.2.2 Uppleva lärandet 

Båda de intervjuade lärarna menade att det är särskilt viktigt att tänka 

meningsskapande då klassen står inför ett helt nytt arbetsområde. Då måste läraren 

engagera sig lite extra med att skapa en undervisning som medför att eleverna blir 

intresserade och motiverade. Lektionen får då gärna innehålla praktiska, aktiva 

former av undervisning där eleverna får uppleva lärandet, detta för att ”få med sig” 

eleverna.  

… när man börjar på ett nytt, ett helt nytt område, som vi har börjat med area 

och omkrets, det e ett helt nytt område, det är ingen som har nån hum om det, att 

man är ännu mer noggrann och att man är ännu mer praktisk. Att man har papper 

och sax, o dom klipper sina fyrkanter, o dom klipper av dom o sätter ihop på ett 

annat sätt och dom mäter omkrets o går runt med fingrarna så här, att man är 

ännu mer konkret då (Lärare i årskurs 3) 

När läraren introducerade area och omkrets för sina elever gjordes det på ett sätt som 

fick dem att uppleva area och omkrets på ett mer konkret sätt. Detta anser läraren är 

speciellt viktigt när området för inlärning är totalt nytt för eleverna. 

Många av eleverna lägger stor vikt vid att de lär sig bäst när de får uppleva något, 

använda sina händer eller skapa något. Däremot nämnde de inte att det 

nödvändigtvis bör ske vid en introduktion till ett nytt arbetsområde.  

Vi gick ju ut till ån, det var roligt. Vi såg vad som fanns i vattnet i ån. Vi letade 

efter olika djur i vattnet o sen skulle vi redovisa om det, vi lärde oss om livet i 

vattnet, hur djur föds. (Elev i årskurs 5). 

Eleverna menade att det lärande som utspelade sig när de fick utforska verkligheten 

upplevdes lärorik och meningsskapande för dem.   

 

5.2.3 Att vara aktiv i sitt lärande 

Läraren i årskurs tre menade att lärande sker då det är lugnt och behagligt klimat i 

klassrummet och att eleverna då är aktiva i sitt lärande. Tecken på aktivt lärande 

menar läraren är när eleverna räcker upp handen och vill svara på frågor och när de 

vill dela med sig av sina egna erfarenheter och upplevelser som hör ihop med 

undervisningens innehåll, samt att det som läraren har sagt återreflekteras i deras 

redovisningar. 

Och sen ser man det ju också kanske när dom ska jobba med det här området då, 

dom använder – inte precis det jag har sagt – men ganska mycket av det som jag 

har sagt kommer in i deras redovisning också, eller dom gör som jag, eller dom 

säger som jag eller nåt sånt där. Och då har det ju gått in… (Lärare i årskurs 3). 

Läraren menade att eleverna befinner sig i en lärande situation när de visar att de 

lyssnat och att de deltar i samtalet med något som har med innehållet att göra. 

Lärandet syns också, menade läraren, när det som lyfts fram av läraren i 

undervisningen syns i redovisningarna.  
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Läraren i årskurs fem betonade däremot samtalet som lärande. Denne menade att det 

är småpratandet mellan eleverna som är det stora tecknet på att ett lärande äger rum, 

detta såvida det är om ämnet i sig som det diskuteras kring. 

Men just att dom sitter o småpratar om ämnet o jobbar, matte till exempel. Man 

ser två elever sitta där bredvid varandra o man ser att dom pratar om matematik. 

Det e ju toppen. Att dom inte individuellt sitter o jobbar med sitt. Sen måste ju 

den tiden finnas också... men småpratet om ett ämne, tycker jag - då har man 

lyckats få med dom (Lärare i årskurs 5). 

När eleverna småpratar om ämnet menar läraren att de delger varandra viktig 

kunskap. Läraren menar att eleverna hade gått miste om denna kunskap om de hade 

suttit tysta och arbetat individuellt. Småpratet är därmed enligt läraren ett bevis för 

att eleverna är engagerade. 

Eleverna, som är de som ska klara av att vara aktivt lärande i de här miljöerna, 

upplevde situationen på olika sätt beroende på person. En del upplevde det positivt 

att sitta och prata med kompisen, fråga denne om hjälp och dela tankar. Andra kände 

att miljön blev alldeles för pratig och att det då var svårt att koncentrera sig.  

Jag kan inte koncentrera mig alla pratar så mycket, alla lektioner (Elev åk 3). 

På matten, för då går alla runt o hämtar pennor o matteböcker. Det e jobbigt när 

dom går så här jämte (Elev årskurs 3). 

Jag lär mig bra i grupp eller par för att då kan man få hjälp av dom andra i 

gruppen som kan lite mer än jag. Då kan man hjälpa varandra o man behöver ju 

inte prata så högt (Elev i årskurs 5). 

Asså helklass blir mera stimmigt o alla pratar typ, det känns bara som liksom om 

man e en mindre grupp då är det mindre folk o då kanske det e enklare att göra 

saker tillsammans liksom (Elev i årskurs 5). 

Det som vissa elever upplever som störande för koncentrationen upplevs av andra 

som kvalitativ lärandetid. Detta menar läraren i årskurs fem beror på att vissa elever 

kan stänga ute störande ljud och att detta är viktigt att öva på för att undervisningen 

ska kännas meningsfull.  

… att man också lära sig att stänga av. Stänga ute ljud. En del barn säger så här, 

”jag kan inte tänka när det är så mycket prat”. ”Men det e ju inte så mycket prat, 

du måste träna dig på att stänga av lite”, för hur ofta i verkligheten brukar jag 

säga e det alldeles tyst egentligen. Men man måste också få ha tyst och lugnt. 

Men inte hela tiden (Lärare i årskurs 5). 

Läraren menade att det är viktigt att elever övar sig i att kunna koncentrera sig trots 

att det är andra som pratar i klassrummet. Detta är viktigt för att klara av att arbeta 

med sin livslånga kunskap i andra former än i grundskolan då livet oftast inte är 

knäpptyst.  

 

5.3 Variation kontra enformighet 

Utmärkande i de båda klasserna var även tanken på variation. Båda lärarna uttryckte 

vikten av att variera sin undervisning i skapandet av mening. Läraren i årskurs tre 

menar att när man överraskar eleverna ger detta ny energi. Läraren anser att detta ska 

ske regelbundet. 

Och sen att man förändrar, att man varierar sig, inte förändrar – jag menar 

varierar sig… inte gör samma sak varje gång utan, och att dom blir lite 
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överraskade. Dom ska inte veta liksom vad som händer nästa lektion utan det 

kan komma nåt överraskande, det ska – även om man vet att det är svenska , 

matte o sen att det e ditt o så e de datt, men att det händer nåt (Lärare i årskurs 

3). 

Läraren menade att man fängslar eleverna när man använder sig av variation i form 

av något som eleverna inte är beredda på. Läraren i årskurs fem betonade vikten av 

variationer även i klassrummets arbetsmiljö för att skapa en mysig atmosfär. 

Bara det som nu till advent att dom ville ha en gran. Asså det blir en lite mysig 

stämning i klassrummet, sen tycker jag att dom måste få röra på sig lite, i ett 

rum. Vi har ju tillgång till ett par tre lokaler. Biblioteket här tex. är ju viktigt. Att 

vi har ett grupprum några går ut o sätter sig ibland. Ute i korridoren, att man har, 

att man tillåter… Ja o att dom byter kompis lite (Lärare i årskurs 5). 

Läraren betonande också vikten av miljöombyte. Eleverna har möjlighet att byta rum 

för arbetsplats emellanåt, samt att de byter arbetskompis, för omväxlings skull.  

När eleverna pratade om variation i undervisningen var det en del som beklagade sig 

över att de inte fick tillräckligt med utmaningar. Denna situation antogs av eleverna 

orsakas av återkommande enformiga lektioner.  

Engelska e nog en av dem tråkigaste för mig, det e lite lätt (Elev i årskurs 5).  

… nu läser vi det, dom sidorna, skriver glosor, öva på det o sen kommer vi på 

torsdagen o skriver ner glosorna o läser nästa sida o.s.v. (Elev i årskurs 5). 

Det var det faktum att en del saknade utmaningar, samt att lektionerna inte var 

varierande som gjorde att eleverna upplevde dem som tråkiga. När eleverna beskrev 

meningsskapande lärsituationer, beskrev de lektioner som var varierande. En lektion 

kunde innehålla många olika moment som skiljde sig åt på olika plan. 

Alltså när vi har XX, hon har provat jättemånga olika sätt för att vi ska lära oss 

lättare utan böcker, tex mamma meter (Elev i årskurs 5). 

Vi lärde oss väldigt mycket om vulkanerna, o jag lärde mig mycket. Då arbetade 

vi i grupper, men man fick va själv också. Och så skrev man fakta. Sen skulle 

alla gå runt och kolla med andra grupper om vad dom hade hittat, om dom hittat 

nåt som inte vi hade, o skriva upp det (Elev i årskurs 5). 

Eleverna beskrev hur lektionerna känns meningsfulla när de får göra olika saker och 

prova på olika lärsituationer.   

 

5.4 Glädje i kommunikativa sammanhang 

Eleverna berättade hur betydelsefullt det är att ha roligt i skolan. De menade att det 

är när de har roligt som de lär sig extra mycket. Eleverna berättade om en lektion då 

de fick i uppgift att arbeta med längdenheter. Kartonger i två olika storlekar fick visa 

storlekarna. Mamma Meter var den stora kartongen och hennes dotter Desiree 

Decimeter var den mindre kartongen.   

… när vi gick slingan så gick vi först en kilometer där stod YY och han bjöd på 

karameller, sen fick vi också göra mamma meter, det var kartonger. Först fick 

man göra mamman o då skulle hon vara en meter sen fick man göra dottern 

Desiree decimeter… (Elev i årskurs 5). 

ja det va roligt (Elev i årskurs 5). 

ja man lär sig mycket lättare ju (Elev i årskurs 5). 

Ju roligare saker e, desto lättare lär man sig, ju mer tar man in (Elev i årskurs 5). 
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Eleverna berättade att de upplevde lektionen som väldigt rolig. De betonade att det är 

lättare att lära sig saker om de får ha roligt under tiden. Att ha roligt samtidigt som 

man lär var meningsskapande för dem. 

Elever i årskurs fem menar att det är viktigt att läraren är rolig och har nära till skratt, 

för det meningsfulla lärandet. Läraren däremot anser att skolan inte alltid kan vara 

rolig. I intervjun berättade läraren om hur elever längtar till att läsa om vissa saker 

eller läsa om det på något speciellt sätt till exempel exkursioner, medan andra ämnen 

och sätt, är mindre efterlängtade. 

Sen tycker dom också väldigt mycket om när man gör exkursioner, ut o titta på 

ån o vattnet, vad det finns för djur o såna här saker. Men vissa arbetsområden får 

man anstränga sig extra… det e viktigt att dom har roligt. Sen så kan det inte 

vara roligt hela tiden (Lärare i årskurs 5). 

Läraren är tillsynes medveten om vad eleverna finner roligt, men anser att det är 

bara vid vissa tillfällen som det är extra viktigt. I följande citat beskriver läraren en 

svensklektion med grammatik. Läraren befarade att eleverna skulle tycka att 

innehållet i lektionen skulle kännas tråkigt. Glädjen grundade sig i att läraren spelade 

teater med att låtsas vara en gammaldags lärare med pekpinne.  

Igår så var jag med om ett märkligt fenomen, vi skulle prata om substantiv o jag 

tänkte det e ju så tråkigt grammatik så här. Ah dom skrattade, asså först va det så 

här – man ska ju inte ha roligt när man håller på med grammatik men, dom 

tyckte det var jätteroligt… Jag tror att lärare får spela lite teater ibland, men inte 

jämt. För då blir det för jobbigt. När jag var ny lärare så kände jag att nästan 

varenda lektion så skulle man gå in och det skulle va så intressant. Allt vad man 

gjorde, men, det e inte bra tror jag för varken barnen eller en själv. Men ibland 

får man spela lite teater. Det e skojigt (Läraren i årskurs 5). 

Läraren ansåg att om det skulle vara spännande och intressant i skolan hela tiden så 

vore detta inte bra, varken för eleverna eller läraren.  I citatet ovan menar dock 

läraren att det var glädjen i lektionen som gjorde att eleverna upplevde innehållet 

intressant, och därmed meningsfullt. 

 

5.5 Läraren och meningsskapande 

Under läraren och meningsskapande beskriver lärare och elever vad läraren har för 

betydelse för meningsskapandet. Därefter beskriver lärarna vad de anser de har för 

yttre förutsättningar inför skapandet av meningsskapande undervisning.   

 

5.5.1 Lärarens betydelse för meningsskapandet 

Båda lärarna ansåg att lärarrollen är av stor betydelse för elevernas 

meningsskapande. De förklarade hur komplicerat yrket är. De nämnde att det nästan 

är omöjligt att skapa en undervisning som är intressant för alla elever. Det som en 

älskar ratar en annan, och ratar man något blir inte undervisningen meningsfull.  

 Jag tror att, jag tror att min roll är ganska stor, även om det låter pompöst, men 

jag tror det i varje fall. För bara slänga ut böcker o säga läs det här det e inte 

samma sak. Man måste, jag tycker, jo jag tycker att vi har en jätte viktigt roll, att 

liksom fördela o, ta ihop, o komma med kommentarer, o ge pushar hit o dit, jo 

jag tycker att vi har en jätteviktig roll (Lärare i årskurs 3).  
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Läraren menar att utan en lärare kan inte eleverna själva driva sitt arbete framåt på 

samma sätt, inte heller har eleverna då någon som stöttar dem.  

Läraren i årskurs fem drog tanken kring lärarens betydelse för lärande ytterligare ett 

steg längre. Läraren leker med tanken att det kanske finns lärare som är födda till 

lärare och andra som inte är det. 

… kan det vara så utan att förhäva mig själv nu då, kan det vara så att läraren 

själv är den viktigaste. Att den personen som kommer in i klassrummet, bara 

genom sitt sätt att va o ta o bemöta barnen gör att det blir meningsfullt. ... o vad 

gjorde dom. Jo dom berättade. Dom bemötte eleverna på ett bra sätt, det kändes 

som att dom ville va här hos oss i klassrummet, o göra sitt bästa. Är man född 

lärare, eller kan man lära sig det? (Lärare i årskurs 5). 

Läraren i årskurs fem betonar åter igen vikten av att känna glädjen med arbetet för 

att eleverna ska uppleva tiden i skolan som meningsfull. Denne menar att när läraren 

vill vara där och tycker att det är roligt, då faller allt annat på sin plats. 

Eleverna själva menade också att läraren har stor betydelse för deras lärande. För att 

eleverna ska lära sig bra menade de att läraren ska förklara grundligt på sätt så att 

alla förstår. De anser det också viktigt att läraren är snäll, men också lite sträng.  

Jag lär mig bra när det e en bra lärare, berättar bra o inte bara säger ”gör så här 

gör så här”, o förklarar HUR man ska göra, mer detaljer o sånt, inte bara ”nu ska 

ni lära er det o det… o när man kan få bra hjälp (Elev i årskurs fem).  

Jag tycker att den ska vara både snäll och lite sträng, men inte för snäll hela 

tiden, kommer man för sent hela tiden så ska man få lite utskällning. XX blir inte 

jättearg men XX säger till på skarpen, o XX blir inte jättearg o säger att vi gör 

ingenting (Elev i årskurs fem). 

…  en bra lärare som e noggrann med att alla förstår o så. Då lär man sig mycket 

(Elev i årskurs 5). 

Eleverna visar också på att de vill att läraren ska hålla efter dem och se till så att 

regler följs. Läraren ska också vara rättvis och inte bli arg utan att det finns belägg 

för det.  

 

5.5.2 Lärarens förutsättningar för meningsskapandet 

Läraren i årskurs tre beskrev sin yrkesroll med en viss tyngd då arbetet inte alls är 

detsamma som det var när denne började sin yrkesverksamma tid som lärare.  

Otillräcklighet. Stress. Nu har jag ju haft 14 st samtal, nu har jag 14 st IUP o 

skriva in, o 14 st skriftliga omdömen om alla barnen.  Tänk om jag inte hade haft 

det, då kunde vi gjort en mycket mycket roligare adventskalender som vi ska ha 

nu till exempel, massor med sånt. Allt det jobbet på själva undervisningsbiten, 

eller elevvård eller vad fasen man vill. Det e mycket mycket tid som försvinner 

till kontorsarbete (Lärare i årskurs 3).  

Läraren upplever en tydlig frustration över alla de kontorsuppgifter som åläggs 

lärarna. Istället hade läraren önskat använda den tiden till att planera en mer 

meningsfull undervisning för eleverna.  

Läraren i årskurs fem anser att sammanhållning mellan lärarna är en otroligt viktig 

grund för meningsskapandet. Läraren menar att det är viktigt att stå på enad fot i 

lärarlagen mot rektorn och övriga beslutsfattare.  
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Vi har bra sammanhållning i personalen här. O vi vågar fråga o ifrågasätta. Ofta 

e vi lite på kant då, men dom lyssnar ju på oss. o ler lite o tycker nog att det e rätt 

bra egentligen (Lärare i årskurs 5).  

O man får va ledsen, o så kan man också gå in till sina kolleger o säga gör nu 

inte som jag gjort, det misslyckades totalt. Så bra stämning har vi (Lärare i 

årskurs 5).   

Läraren anser det viktigt att lärarlaget tillsammans vågar säga ifrån om det är något 

som inte känns bra. Vilket förutsätter att lärarlaget har god sammanhållning då man 

måste våga ta upp eventuellt känsliga saker med sina kolleger.  

 

5.6 Uppleva sammanhang genom verkligheten 

Eleverna påpekade även vikten av att känna sammanhang. De beskrev hur de 

upplever lärandet i en praktisk verklig situation där meningen med lärandet har ett 

starkt syfte för just den enskilda eleven. Följande citat kommer från en elev som 

tidigare under samma intervju berättade att denne upplever engelskan som svår och 

tråkig i skolan.  

Det e det lättaste sättet o lära sig engelska, att få prata det (Elev i årskurs 5). 

Jag var i Turkiet för några veckor sen o då lärde jag mig mycket när jag pratade 

med vissa… (Samma elev i årskurs 5). 

Denna elev upplevde engelskan som viktig då vistelsen utomlands erbjöd möjligheter 

där mening skapades. Eleven fick i en verklig praktisk situation känna på vad 

engelska ska vara bra för och upplevde därför det meningsfulla sammanhanget. 

Elever beskriver att de lär sig bra när de får förklaringar på hur fenomenet fungerar 

och betonar att detaljerna i förklaringen är av stor vikt. Detta tolkas som ännu ett 

tecken på att eleverna söker sammanhang i lärandet. Eleverna betonade vikten av att 

det lärande som framkommer ur praktiska undervisningssituationer inte går att 

jämföras med det traditionella instuderandet av kunskap genom en bok. Eleven i 

följande citat berättade att de varit på exkursion och där lärt sig mycket genom att 

utforska naturen. Eleven förklarar varför denne inte anser att fakta i en bok kan 

ersätta upplevelsen av fakta, trots att det i en bok finns mer fakta att ta del av. 

… man hade kanske kunnat hitta lite mer fakta än vad man hittade, men man 

skulle aldrig kunna hitta just den faktan man fick tag på me o göra det på det 

sättet, med en bok (Elev i årskurs 5). 

Eleven menar att det lärande som sker vid instudering av fakta i en bok saknar det 

djup och sammanhang som får eleven att känna lärandets kraft. 

 

5.7 Konflikter skapar oro inför meningsskapandet 

Läraren i årskurs tre berättade att det är viktigt att eleverna känner empati för sina 

klasskamrater, för att miljön i klassrummet ska kunna bidra till ett meningsfullt 

lärande. Läraren beskrev hur svårt det är att nå elever idag och att läraren tycker sig 

uppleva att verkningslösa metoder används vid konflikthantering. 

(pust) samtal alltid samtal, sen har vi haft lite eq verkstaden, jag kan inte säga att 

jag tycker det blir bättre för att alla barn kan det som man håller på med just på 

lektionen, sen har dom glömt alltihop när dom kommer ut på rasten. För barn e 

inte snälla mot varann. Nej, det e dom inte. Det kanske dom aldrig har vatt men, 
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nu är dom väldigt jag jag jag. Jag ska, jag har, jag vill. Väldigt mycket sånt 

(Lärare i årskurs 3). 

Läraren menade att konflikter som pågår mellan elever på skolan påverkar lärandet i 

klassrummet. Samtalen som följer efter bråk mellan elever, börjar läraren i årskurs 

tre känna som mer och mer meningslösa i vissa fall.  

Likaså menade eleverna att den miljön som finns på skolan, mellan eleverna, 

påverkar lärandet. Eleverna beskrev hur jobbigt det kan vara att koncentrera sig på 

undervisningen när det pågår en konflikt.  

Sen e det jobbigt på nån annan lektion eller matte om man har bråkat med nån på 

rasten, o man fortfarande e osams o så. Eller att man fortfarande e typ lessen 

efter att ha varit i slagsmål eller nåt (Elev i årskurs 3). 

Eleverna betonar att konflikter på rasterna orsakar känslan av att mentalt befinna sig 

någon annanstans, vilket påverkar lektionerna. En elev uttrycker en önskan om att 

mobbningen och retandet på rasterna skulle avta.  

Det e jobbigt att börja jobba o komma in o jobba när man precis har varit ute på 

rast. Jag känner mig ledsen när vi kommer in dit (Elev i årskurs 3). 

Eleven beskriver att det känns tungt att börja arbeta om en lektion startar med en 

känsla som inte är positiv, på grund av det som pågått mellan elever på rasten. 

Läraren i årskurs fem anser att det är en förutsättning för meningsskapande att man 

har ett positivt fungerande lärarlag som hjälps åt med konflikthantering.  

Sen känns det så här, det e inte mina barn i min klass, jag har stort ansvar för den 

men e det nån som ligger o slåss här ute i korridoren från min klass så kommer 

en annan lärare o säger till dom, blundar inte utan vi hjälps verkligen åt. Det 

tycker jag e så himla bra. o att nån annan skäller på dom också ibland. Att dom 

får höra från flera håll- så här beter man sig inte (Lärare i årskurs 5). 

Läraren berättar vilket stöd denne känner i sitt lärarlag då lärarna hjälps åt med att 

disciplinera eleverna i varandras klasser. Detta resulterar i att eleverna får veta från 

olika håll vad som är ett accepterat beteende och vad som inte är det. 

 

5.8 Sammanfattande resultat 

Denna sammanfattning utgår ifrån frågeställningarna i en summerande version.  

 

Vad anser lärare som viktiga delar i en meningsskapande undervisning? 

Lärarna i undersökningen anser det viktigt att eleverna är intresserade av 

undervisningen och detta skapas genom att undervisningen läggs upp på ett 

intresseskapande sätt. Något som lärarna betonade som viktigt var att fånga 

eleverna. Detta kan göras genom att läraren använder sin berättarteknik eller genom 

att överraska eleverna med något som ”rör om” och tillför spänning. 

Lärarna menar att det inte går att erbjuda undervisning som alltid är lustfylld och för 

glädje med sig. Lärarna förklarar också att detta inte skulle vara bra för eleverna eller 

läraren i längden.  Det är framförallt när ett nytt ämnesområde ska introduceras som 

det är viktigt att avstampet blir gjort i något eleverna upplever som roligt. De här 

tillfällena får gärna vara praktiska och konkreta till sitt slag då det är viktigt att 

eleverna får uppleva lärandet.  
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Lärarna har olika syn på vilka tecken som anses föreligga en meningsskapande 

undervisning. Läraren i årskurs tre menar att eleverna är aktiva i sitt lärande då 

klassrumsklimatet är lugnt och eleverna deltar i samtalet genom att räcka upp handen 

och dela med sig av sina erfarenheter. Läraren i årskurs fem menar att det lärande 

klassrummet består av kommunicerande elever som arbetar tillsammans och 

småpratar om uppgiften. 

 

Båda lärarna framhäver vikten av lärarrollen som betydande. Ingen av dem anser att 

eleverna på egen hand skulle kunna klara av att lära endast utifrån en bok på samma 

sätt som de kan med en lärare till hands.  Däremot anser de att deras förutsättningar 

för meningsskapande kan vara påfrestande. Läraren i årskurs tre känner en 

otillräcklighet i att hinna med alla nya kontorsuppgifter och samtidigt hålla samma 

standard på undervisningen som denne är van vid. Likaså menar lärarna att 

eventuella konflikter som pågår mellan elever påverkar den meningsskapande 

undervisningen negativt. Läraren i årskurs fem menar att när förutsättningarna känns 

tunga och konflikterna mellan elever ger sig till känna, är det betydelsefullt och skönt 

att känna stort stöd hos sina kolleger.  

 

Vad upplever elever som meningsskapande undervisning? 

Många av eleverna drar paralleller mellan sina privata intressen och det favoritämne 

de har i skolan. Detta syns tydligast i årskurs tre. I årskurs fem är intressena 

fortfarande en viktig del dock visas en tendens till skillnad från årskurs tre. Från att 

”känna intresse” utifrån deras personliga intresse, till att ”skapa intresse” utifrån vad 

som ska läras. I båda fallen uttrycks det en betoning på att känna glädje i skolan. 

Eleverna menar att ”ju roligare saker är desto lättare lär man sig”. De anser också att 

det är en fördel för meningsskapandet om läraren är rolig. 

Eleverna menar också att upplevandet är viktigt för att undervisningen ska kännas 

meningsfull för dem. Det som poängteras är det aktiva, att arbeta med sina händer 

eller att skapa något. Känna sammanhang och uppfatta mönster är också något som 

eleverna menar skapar mening i undervisningen. Eleverna anser att de lär sig bättre 

om lektionerna är uppbyggda på detta sätt, snarare än att lära sig genom att läsa i en 

bok. 

Eleverna anser att läraren har betydelse för deras lärande och menar att läraren är 

bra när den kan förklara så att alla förstår. Läraren ska vara snäll, men inte för snäll. 

Kunna säga ifrån samt att alltid vara rättvis. Eleverna anser det viktigt för 

meningsskapandet att läraren planerar lektionerna så att de upplevs varierande. De 

menar att enformighet eller brist på utmaningar skapar en uttråkad atmosfär. Istället 

vill de få möjlighet att lära olika saker på olika sätt.   

Eleverna är splittrade i sin uppfattning om det lilla kommunikativa samtalets 

betydelse, som kan pågå elever emellan, i klassrummet. Vissa menar att sorlet är 

störande och orsakar koncentrationssvårigheter, medan andra uppskattar samtalen 

eleverna emellan då de upplever att de lär sig mer av varandra. Något annat som 

upplevs hindrande av det meningsskapande lärandet är de konfliktfyllda rasterna. 

Några elever menar att de har svårigheter med att koncentrera sig på skolarbetet efter 

en rast som varit konfliktfylld. 
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Slutsats 

När det kommer till resultatet av vad lärare kontra elever anser att förutsättningarna 

är, för att upplevelsen av en meningsskapande undervisning ska infinna sig, framkom 

det vissa kontraster. De kontraster som upplevs vara tydligast handlar om lustens och 

glädjens betydelse för meningsskapandet samt vikten av att känna sammanhang. 

Eleverna i undersökningen menar att de behöver känna glädje, lust och intresse för 

att uppleva lärandet som meningsskapande. De menar även att om de inte ser ett 

sammanhang till syftet och meningen bakom det valda ämnesområdet, förlorar de 

intresset och kunskapen går förlorad. Lärarna i undersökningen visar på svårigheten 

med att planera en undervisning som kan kännas meningsfull för alla elever. De 

menar också att glädje i undervisningen inte är av främsta prioritet i den dagliga 

undervisningen utan används snarare som en effekt av spänning vid introducering av 

ett nytt ämne. 
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6 DISKUSSION 

Diskussionen är uppbyggd utifrån resultatets kategorier och lyfter här fram det mest 

intressanta därifrån med kopplingar till bakgrunden.  

 

Egna intressen som en del av skoltiden 

Det är tydligt av resultatet att elever och lärare har olika syn på hur intresse har med 

skolans undervisning att göra. Då lärare anser att intresse är något de vill skapa 

genom en meningsfull undervisning, blir det tydligt att lärare i detta fall inte utgår 

ifrån eleverna, i form av deras intresse. De yngre eleverna framhåller vikten av att 

känna intresse för att känna mening, medan de äldre eleverna vill känna intresse i 

situationen kring det av läraren skapade intresset. De äldre eleverna har därmed 

börjat närma sig lärarnas idéer om meningsskapande intresse i skolan. Enligt Dewey 

(1916/1999) kan man inte särskilja på den jag är och det jag känner intresse för (a.a.). 

När lärarna arbetar för att skapa intresse utan att ta hänsyn till elevernas personliga 

intresse, är detta precis vad de gör.  

 

Lärande 

Lärande uppstår enligt Dewey (1916/1999) när eleven har upplevt ett genuint 

intresse och förståelsen har infunnit sig. Det ligger en del motstridigheter i resultatet 

mellan det som lärarna anser vara bra förhållande för att förståelse och lärande ska 

infinna sig hos eleverna och det som eleverna själva upplever som lärandesituationer. 

Eleverna värdesätter undervisning där de försätts i upplevandet av det som de ska 

lära sig. Likaså då de får skapa något eller arbeta med sina händer. När eleverna 

arbetar på detta sätt blir deras kroppar och sinnen en kanal för lärandet. Detta 

betonar även Gärdenfors (2010) som viktigt för det djupare lärandet. Lärarna 

framhåller på ett indirekt sätt att detta är viktigt då de menar att ”upplevandet” är 

viktigast vid introducering av ett nytt ämnesområde. Lärarna framhåller att 

upplevandet är viktigt för att skapa intresse och motivation. Vad som är fascinerande 

med detta är att betoningen ligger vid introduceringen av området och inte har en 

betydelse för meningsskapande undervisning i allmänhet.  

Lärarna framhåller flera delar på vad som kännetecknar ett lärande klassrum. 

Läraren i årskurs tre betonar ett klassrum där det är lugnt och behagligt. Där visar 

eleverna engagemang genom att räcka upp handen, knyta till egna erfarenheter och 

återge i redovisningar det som läraren ”lärt ut”. Läraren i årskurs fem betonade 

främst kommunikation som den mest betydelsegivande faktorn för det lärande 

klassrummet och då särskilt kommunikationen elever emellan. Likaså framhåller 

Gustavsson och Fritzén (2004) vikten av kommunikation mellan individer för 

utvecklandet av lärande. Eleverna är däremot inte alla positiva till att det samtalas 

mellan elever under lektionstid. Detta behöver inte betyda att eleverna är emot 

kommunikation i sig, däremot framhåller vissa elever att de upplever miljön som 

kommunikationen skapar, störande för koncentrationen. Läraren i årskurs fem är 

medveten om att en del av eleverna upplever samtalsklimatet negativt, men menar att 

de måste öva sig i att stänga av ljud de upplever som störande.  Dock visar de olika 

upplevelserna som lärare och elever har, på en problematik som kan ha betydelse för 

meningsskapande undervisning. Biesta (2011) förklarar situationer som denna med 
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att elever gynnas av båda miljöerna. Han menar att läraren bör använda de olika 

varianterna beroende på vad syftet med undervisningen är.  

 

Variation kontra enformighet 

Variation är av eleverna i undersökningen något som uppfattas som positivt. 

Variation betyder för eleverna att lektionerna planeras utifrån olika 

undervisningssätt. Däremot betonade eleverna samtidigt att de ville ha mer 

utmaningar i variationerna, då vissa av dem upplevt undervisningssätten som 

enformiga. Den betoning som lärarna gjorde på begreppet variation gjordes utifrån 

andra vinklar än planeringen av undervisningssätt. Det behöver inte betyda att 

lärarna anser varierande undervisningssätt som oviktigt, däremot ger det en möjlig 

indikation på att lärarna inte ser variation av undervisningen som en tyngre 

betydande del för meningsskapandet. Scherp och Thelins rapport från 2004, 

framhåller just varierade arbetssätt som betydande för att elever ska uppleva 

undervisningen som meningsfull.    

 

Glädje i kommunikativa sammanhang 

Eleverna menar att varierade arbetssätt tillför glädje till lärandet. Enligt Scherp och 

Thelins forskning (2004) är glädje i utförandet av uppgifter en viktig ingrediens för 

att lärande ska infinna sig. När eleven känner glädje höjs motivationen och 

nyfikenheten gör undervisningen meningsfull (a.a.). Eleverna i undersökningen visar 

på samma linje då de menar att glädje i undervisningen är meningsskapande. Lärarna 

däremot framhåller att skolan inte alltid kan vara rolig. Med de båda resonemangen i 

åtanke uppkommer frågan om skolan inte ska vara meningsskapande? Om eleverna 

anser att skolan måste kännas rolig för att kännas meningsfull, mister vi eventuellt 

eleverna på vägen då de inte känner glädje i undervisningen? En lärare anser också, 

för att denne ska kunna göra ett bra jobb som lärare måste denne känna glädje inför 

jobbet. Dock påvisas det ovan att detta inte gäller synen på elevers arbetsplats? 

 

Läraren och meningsskapande 

Eleverna i årskurs fem anser det viktigt att läraren är rolig och har nära till skratt, 

men framförallt betonar de att läraren ska kunna förklara på sätt som gör att alla kan 

förstå. Lärarna i undersökningen anser sin yrkesroll vara av stor betydelse för 

elevernas lärande. De menar att berättandets del har en större roll än vad de upplever 

vara accepterat att säga i dagens skola. Denna oacceptans bekräftas indirekt av Biesta 

(2011) då han talar om att klassrummen idag ofta är fyllda av sprudlande aktivitet 

och samtal där eleverna inte längre är passiva lyssnare. Han menar att läraren 

numera ofta är mer av en vägvisare. Lärarna i undersökningen uppfattar sin del i 

elevernas lärande som mycket större än så. Läraren i årskurs fem menar till och med 

att läraren kanske är den viktigaste detaljen i förutsättningarna för att eleverna ska 

uppleva ett meningsfullt lärande. Eleverna däremot nämner att lärare har en stor 

betydelse för deras lärande, men höjer inte deras betydelse till den grad som lärarna 

själva gör. Detta skulle kunna tolkas vara tecken på att lärarna och eleverna inte har 

lika värderingar om lärarens betydelse för meningsskapande förutsättningar. En 

annan tolkning skulle kunna vara att eleverna inte är tillräckligt insatta i lärares 

arbete för att kunna avgöra hur stor del av deras lärande som orsakats av läraren. 
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Därmed är det bara den utifrån eleverna, synliga delen i lärarens arbete som jämförs 

med lärarnas egentliga utförda arbete - och därmed deras egentliga betydelse. 

 

Uppleva sammanhang genom verkligheten 

Gärdenfors (2010) menar att det är en viktig förutsättning för meningsskapande 

lärande att läraren organiserar en undervisning som ger eleverna möjligheter att se 

mönster. Detta är även något som eleverna uttrycker betydelsefullt för deras lärande. 

Ofta är det praktiska delar i undervisningen som av eleverna uttrycks vara det som 

tydliggör sammanhang och mönster. Gustavsson och Fritzén (2004) knyter an till 

detta då de menar att det som hittills är okänt för eleverna måste få möjligheter att 

möta elevernas erfarenheter, för att en utveckling ska ske. Vad som kan tolkas 

besynnerligt är att lärarna i undersökningen inte vid något tillfälle nämnt 

sammanhang och mönster som betydelsebärande faktorer för elevernas lärande. 

Vidare underlag hade möjligen funnit ett resultat även inom de här faktorerna, men 

ur det resultat vi har att tillgå lyser begreppen med sin frånvaro.   

 

Konflikter skapar oro inför meningsskapandet 

Lärarna i undersökningen upplevde att konflikter som uppkommit mellan elever på 

rasterna påverkar lärandet i klassrummet. Detta ansåg även eleverna då de beskrev 

att koncentrationen inte fanns för undervisningen. Det är tydligt i resultatet att både 

lärare och elever upplever konflikter som något negativt. Detta menar däremot inte 

Thornberg (2006), då han beskriver konflikter som lärtillfällen. Aili (2008) tar upp 

hur lärares upplevelse av brist på tid, skapar svårigheter. När läraren i årskurs tre 

berättar om sin frustration över konflikthanteringen, kan detta tolkas vara ett tecken 

på tidsbrist. Det kan även tolkas vara orsakat av brist på kunskap i konflikthantering. 

Enligt Thornberg (2006) krävs det kunskaper i hantering av konflikter för att kunna 

lösa situationen på ett tillfredsställande sätt. Läraren i årskurs fem menar att dennes 

lärarlag löser situationer som uppstår genom att hjälpas åt med konflikthanteringen. 

Detta ger enligt läraren bra förutsättningar för den meningsskapande undervisningen.   
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7 SLUTORD 

Det finns många delar som påverkar den meningsskapande undervisningen. Allt ifrån 

intresse, lust och glädje inför skolarbetet till upplägget av undervisningen och den 

sociala miljön mellan eleverna på skolan. Praktiska, aktiva, upplevande delar som 

försätter kunskapen i ett sammanhang betonas av eleverna som speciellt 

betydelsefullt.  

I undersökningen framkom det att lärare och elever i många fall har olika syn eller 

delvis olika syn på vad som anses vara förutsättningar för meningsskapande 

undervisning. I vissa fall kan lärare uttrycka sig som att de är medvetna om vad 

eleverna upplever som meningsskapande, dock anser de att elevernas önskningar 

inte alltid fungerar i den dagliga undervisningen. Detta betyder att lärarna i vissa fall 

utgår från andra saker än det som de vet att eleverna upplever som meningsfullt.  

 

7.1 Vidare forskning 

Eleverna i denna undersökning poängterade att de lär sig mycket när de har ett starkt 

intresse inför undervisningen. Samtidigt var lärarna kritiska till att eleverna ska 

uppleva glädje i den dagliga undervisningen utan menade att den är förbehållen 

introduktionen till nya lärandeområden.  Frågan är om det finns någon gemensam 

nämnare då det kommer till hur detta intresse skapas. Är det möjligt för lärare att 

skapa ett gemensamt intresse i klassen som gör att alla elever känner engagemang, 

och hur går då detta till? 

En annan vinkling som hade varit intressant, vore att under en längre period följa 

elever och deras lärare. Besöka dem med ganska långa tidsintervaller för att i 

slutänden dra slutsatser kring vad som utmärkte deras meningsskapande lärande. Vad 

är det som elever kommer ihåg från sin grundskola? Finns det några gemensamma 

drag mellan det som eleverna kommer ihåg och det som de vid stunden upplevde 

som meningsfullt? Stämmer deras ”kunskaper” överens med var lärarna tror att 

eleverna kommer ihåg? Vad kan man därefter urskilja som meningsskapande 

förutsättningar? 
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BILAGA 1 

Från: Susanne Åberg [sa22gj@student.lnu.se] 

Skickat: den 21 november 2011 07:02 

Till: X X 

Ämne: Intervju 

 

Hej X! 

 

Mitt namn är Susanne Åberg och jag går sista min sista 

termin på lärarprogrammet på Linnéuniversitetet. Z Z sa 

att det gick bra att jag kunde komma till dig och din 

klass och utföra mina intervjuer. Tack så jättemycket för 

det. 

 

Som Z säkert nämnt håller jag på med min C-uppsats. Den 

handlar i stora drag om meningsskapande.  

 

Jag nämnde för Z att intervjuerna skulle kunna ske nästa 

vecka. Jag undrar nu om det skulle gå bra att komma nu på 

fredag istället (25/11)? Om inte, så är det naturligtvis 

inga problem, jag ville bara försöka utnyttja tiden lite 

mer effektivt. 

 

Jag har ytterligare några detaljer som jag skulle vilja 

prata med dig om. Skulle det gå bra om jag ringer dig i 

dagarna? 

 

Hälsningar Susanne 
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BILAGA 2 

Från: Susanne Åberg [sa22gj@student.lnu.se] 

Skickat: den 22 november 2011 07:44 

Till: X X 

Ämne: SV: Intervju 

 

Hej X, jodå det är inga problem nästa vecka. Jag har 

intervjuer på måndag, och är upptagen på fredagen så de 

dagarna blir lite svåra, annars kan jag komma vilken dag 

som det passar er. Gärna snarast möjligt. 

 

Mina funderingar till dig är följande: 

 

Jag har fått lite handledning av min handledare angående 

hur urvalet av de grupper elever som jag ska intervjua 

bör gå till, för att det ska vara ett slumpmässigt urval. 

Jag hade hoppats att du möjligtvis kunde hjälpa mig med 

detta enligt följande: 

Lotta ut 2 intervjugrupper, men 4-5 elever i varje grupp. 

Dvs totalt 8-10 elever. Om det skulle vara så att en elev 

blir utlottat, som du anser inte skulle vara lämplig 

(t.ex. en elev som är väldigt tyst, eller en som har 

någon problematik och därför inte skulle "klara" 

situationen på lämpligt sätt, eller liknande). Lotta då 

istället ut en ny elev. 

 

Är det okej att du organiserar grupperna? 

 

Det är alltid svårt att beräkna tid, för det beror så 

mycket på hur mycket eleverna har att berätta. Men jag 

har satt 45 min per grupp, dvs. totalt 1.5 timme med 

eleverna, och 45 min för intervjun med dig. Vad tror du 

om detta, skulle det fungera för dig? 

 

Sedan undrar jag om du anser att jag borde fråga 

föräldrarna om godkännande inför intervjun? Jag kommer 

att spela in deras röster via diktafonen på 

mobiltelefonen. Ur materialet kommer inga namn att synas 

utan jag kommer bara hänvisa till respektive grupp som 

eleven intervjuades i, dvs eleverna kommer att vara 

anonyma för de som läser materialet. Jag kommer inte att 

behålla inspelningarna längre än vad det tar att 

transkribera dem. 

Jag tror att det var allt. Är det något du undrar över 

angående intervjuerna så är det bara att fråga. 

 

Det ska verkligen bli spännande och roligt att komma ut 

till er. 

Hälsningar Susanne 
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BILAGA 3 

Från: Susanne Åberg [sa22gj@student.lnu.se] 

Skickat: den 27 november 2011 20:25 

Till: Rektor 

Ämne: Intervju 

 

Hej 

 

Mitt namn är Susanne Åberg. Jag går på lärarprogrammet på 

Linnéuniversitetet och just nu håller jag på att skriva 

min C-uppsats.  

 

Uppsatsen kommer att behandla ämnet meningsskapande, vad 

eleverna upplever som meningsfullt lärande samt hur 

lärarens tankar kring mening och lärande går. 

 

Jag ville bara informera dig om att jag har varit i 

kontakt med xx i årskurs 5, angående intervjuer med 

eleverna och med henne, vilka kommer att ske denna 

kommande vecka (v.48).  

 

Intervjuerna kommer att ske i grupper om 4-5 elever. De 

kommer att spelas in med hjälp av diktafon, för att jag 

ska kunna transkribera det eleverna säger. Ljudfilerna 

kommer att raderas i samma stund som jag är färdig med 

utskrifterna och kommer alltså inte att höras av andra. I 

det skrivna materialet kommer eleverna att vara anonyma 

för läsaren. Elevernas föräldrar kommer att ha gett sitt 

tillstånd.  

 

Mvh Susanne Åberg 
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BILAGA 4 

Intervjuunderlag – Lärare 

 

1. Hur skulle du beskriva en positiv lärmiljö?  

 

2. Vad anser du viktigt för att få eleverna motiverade att lära? 
 

3. Hur gör du för att försöka du fånga elevernas intresse? 
 

4. Hur märker du att en viss undervisningslektion är meningsskapande för 

eleverna? 
 

5. Vad betyder arbetsklimatet för att meningsskapande ska ske? 

 

6. Vilken roll anser du att du som lärare har, i en meningsfull undervisning?  

 

7. Finns det de tillfällen som är viktigare än andra, att tänka 

meningsskapande, när du planerar dina lektioner? Om, hur ser ett sådant 

tillfälle ut? 

 

8. Vad anser du att man behöver tillgång till i arbetsmiljön, för att skapa en 

meningsskapande undervisning? Om, vilket isf?  

 

9. Vilka känslor anser du idag vara förknippande med ditt yrkesval, för dig? 

Hur kommer detta sig? 

 

10. Finns det några känslor som är bättre än andra om elever har, gentemot 

lärande i klassrummet? Hur kommer det sig att de är bättre /sämre? 

 

11. Arbetar du generellt efter någon speciell pedagogik? 
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BILAGA 5 

Intervjuunderlag – eleverna 

 

1. Vad är roligast i skolan? 

 

2. Vad är tråkigast i skolan? 

 

3. Hur känner du dig oftast när du är på lektion? Vad beror det på tror du? 

Skulle du vilja att du hade någon annan känsla? Vilken i så fall? 

 

4. Ge exempel på en lektion där du lärde dig jättemycket som du fortfarande 

kommer ihåg. Hur kommer detta sig, tror du? 

 

5. Ge exempel på en lektion då du inte kunde koncentrera dig? Vad beror 

det på, tror du? 

 

6. När känner du att du lär dig mycket i klassrummet? 

 

7. Lär du dig bäst när du jobbar för dig själv, i par, i grupp eller i helklass? 

Hur kommer detta sig, tror du?  

 

8. Vilken roll anser du att läraren bör ha för att du ska lära dig som bäst?  

 

9. Hur upplever du atmosfären i klassrummet när ni jobbar? Hur tycker du 

att det påverkar dig?  

 

10. Om du fick vara med och skapa en lektion, hur skulle upplägget bli då? 

 

11. Kan du ge ett exempel på något som du lärt dig i skolan, som du fått nytta 

av på din fritid? 

 

 

 

 


