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ABSTRACT 

This paper aims to investigate pupil’s views on teaching and learning. I look at what pupils 

think are good lessons and place this in context with the Swedish school systems steering 

documents, such as curriculum and general advice from the education authorities; Skolverket.  

The method of this paper is a quantitative survey including the entire population of pupils at 

one Swedish upper secondary school in a smaller municipality. The survey consists of 

statements about teaching and learning constructed from a definition of good teaching based 

on the Swedish school systems steering documents and current research. 

The results show that pupils value understanding and relationships as most important for good 

teaching and effective learning. Methods of teaching are considered as the least important. 

The results also show that the pupils in large value the same factors as do our steering 

documents.  

Keywords 

Pupil’s perspectives, steering documents, teaching, learning 

 

SAMMANFATTNING 

Denna uppsats syftar till att undersöka elevers syn på undervisning och lärande. 

Undersökningen visar vad elever tycker är bra lektioner och när de tycker att de lär sig bäst, 

samt undersökt detta i relation till skolans styrdokument. Anledningen till detta är att skolans 

läroplan tillsammans med Skolverkets Allmänna råd ger lärare råd om hur de bör planera och 

genomföra undervisning för att nå bästa resultat med våra elever.  

Undersökningen är kvantitativ i form av en enkätundersökning som genomförts som 

totalundersökning på en gymnasieskola i en mindre kommun i Sverige. Enkäten består av 

påståenden om undervisning och lärande och är konstruerad utifrån en begreppsdefinition som 

bygger på svensk skolas styrdokument och aktuell forskning. 

Resultaten visar att elever lyfter fram tydlighet och relationer som viktigast för god 

undervisning och effektivt lärande. Undervisningsmetoder framstår som minst viktiga. 

Resultaten tyder också på att eleverna i stort upplever samma faktorer som avgörande för 

undervisning och lärande som våra styrdokument förespråkar. 

Nyckelord 

Elevperspektiv, styrdokument, undervisning, lärande 
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1. Inledning 
Dagens skolforskning handlar mycket om våra elever och hur deras resultat ska förbättras. 

Vilken undervisning som ska bedrivas och hur bedömning ska gå till finns det en uppsjö 

forskningsrapporter kring. Skolverket har tagit fasta vid den forskning som presenterats av 

framförallt forskare som John Hattie, Dylan William, Christian Lundahl och Anders Jönsson 

som fokuserar på betydelsen av återkoppling i vad man kallar formativ bedömning. Detta har 

medfört en rad allmänna råd som presenterats för Sveriges lärare – bland annat kring 

undervisning och bedömning. Utifrån detta har Skolinspektionen också initierat 

forskningssammanställningar kring vad de ser när de är ute och inspekterar skolor. Dels som 

ett slags utvärdering, men också som råd till skolor kring bra undervisning och vad 

Skolinspektionen tittar på vid ett inspektionstillfälle. Arbetet resulterade i boken Utmärkt 

undervisning – framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning (2013) av Jan 

Håkansson och David Sundberg.  

Hattie (2009) menar att hans metastudie, Visible learning, visar att i 

undervisningssammanhang är allt tillåtet och att lärare länge arbetat efter devisen att om du 

låter mig vara ifred att undervisa som jag vill så låter jag dig vara. Detta står då i direkt 

motsättning till skollagen som betonar att arbetet som lärare ska vila på vetenskap och 

beprövad erfarenhet (SFS, 2010) och det finns tydliga direktiv kring hur vi lärare ska förhålla 

oss till detta i och med Skolverkets Allmänna Råd (2012) och skolans läroplaner (Skolverket 

2011a). Fokus ligger på ökad måluppfyllelse för våra elever, men det finns en stor brist i den 

forskning vi möter idag kring undervisning, nämligen att elevperspektivet på undervisning 

och bedömning är väldigt begränsat utforskat. Skolverket efterlyser även de fortsatt forskning 

på området (2011c). I mitt arbete delar jag min tjänst mellan undervisning och 

skolutvecklingsarbete. Vi har i vår egen verksamhet – en kommunal gymnasieskola i en liten 

kommun – sett att det är en brist i vårt kvalitetsarbete att inte veta hur våra elever uppfattar 

undervisning och lärande. I vårt utvecklingsarbete har hänsyn tagits till vetenskap och 

beprövad erfarenhet vad gäller lärarens roll i klassrummet, där vi fokuserat på arbetet med 

formativ bedömning. Ingen hänsyn har tagits till hur våra elever uppfattar undervisningen och 

vad de upplever vara effektiv undervisning. 

Teaching and Learning Research Programme (tlrp.org) i Storbritannien genomförde åren 

2000-2003 en stor studie kring möjligheter för elever att påverka undervisning och lärande där 

man konstaterar att elever har mycket att bidra med i utbildningsdebatten. General teaching 

council for England (2005) har sammanställt resultaten från studien, som visar att eleverna 

som deltagit har känt sig värdefulla och lärt sig genom att själva reflektera kring undervisning 

och lärande. Men, även lärare har lärt sig mer om eleverna och vad som konstituerar god 

undervisning och har kunnat använda detta i sitt förbättringsarbete. Här konstateras att låta 

eleverna ha inflytande över sin utbildning är högst relevant för skolans och lärarnas 

utvecklingsarbete.  

1.1 Syfte  

”Know thy impact” är ett av mina favoritcitat av australiensiske forskaren John Hattie (2009, 

2012). Det som åsyftas är lärarens viktigaste funktion – nämligen att arbeta utifrån bevis för 
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elevernas lärande. Som lärare måste man veta vilken påverkan ens undervisning har på 

eleverna. För att vidga det från att endast innehålla elevers resultat eller utvärderingar 

kommer jag att undersöka elevers generella uppfattningar om god undervisning och när de 

tycker att de lär sig bäst. 

Mitt syfte med uppsatsen är att bidra till forskning och debatt kring hur våra elever uppfattar 

god undervisning och ser på lärande utifrån ett lektionsperspektiv. Undersökningen är 

genomförd i en gymnasieskola i en liten kommun i Sverige. 

En annan infallsvinkel på detta är också att skärskåda den forskning som idag finns och som 

Skolverket bygger sina rekommendationer på. Genom att presentera några fokusområden för 

lärare och effektiv undervisning vill jag testa om eleverna upplever samma saker som 

effektiva. Styrdokumenten kommer också att skärskådas för att avgöra hur dessa definierar 

god undervisning. Utifrån den begreppsdefinition som där kan ses önskar jag utröna huruvida 

det finns det en samstämmighet alternativt en diskrepans i hur lärarna förväntas undervisa och 

i hur eleverna uppfattar undervisningen. Den skola där jag arbetar har under flera år arbetat 

fokuserat på utvecklingsområden baserade på skolans styrdokument och rädslan för att 

bedriva ett utvecklingsarbete som går stick i stäv med elevernas uppfattningar är en stark 

drivkraft i arbetet med undersökningen. 

Målet är här inte att påvisa vilka undervisningsmetoder som fungerar bättre eller sämre. 

Önskan är att låta elevperspektivet bidra till att bredda den pedagogiska diskussion som idag 

förs kring undervisning och lärande.   

1.2 Frågeställning 

Vad tycker elever är god och framgångsrik undervisning?  

När tycker elever att de lär sig bäst? 

Hur definieras god undervisning i svensk skolas styrdokument och finns det 

likheter/skillnader mellan elevernas uppfattningar och våra styrdokument?  
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2. Forskningsbakgrund 
Termen god undervisning kan vara problematisk då det finns flera forskningsinriktningar som 

delvis uttrycker olika syn på vad som kan anses vara god undervisning. Ett annat problem är 

att kunskap om undervisning och lärande ofta ses som något praktiskt och som sätts i relation 

till personliga erfarenheter och åsikter (Hattie, 2009). Detta har lett till att det är ett stort 

område där det finns en uppsjö metoder, koncept och tekniker för framgångsrikt lärande 

(Håkansson & Sundberg, 2013). I Skollagen (SFS, 2010:800, kap 1. 5§) står att utbildningen 

ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet och därför är det av yttersta vikt att teoretiskt 

förankra arbetet som sker på skolor idag. Det har också skett utveckling på området och sedan 

början av 1990-talet har forskning om undervisning och lärande tagit fart på den 

internationella arenan (Håkansson & Sundberg, 2013).  

I denna forskningsöversikt ska jag försöka skapa en bild av den forskning som finns gällande 

elevers syn på undervisning och lärande. Utöver detta vill jag belysa framstående 

forskningsinriktningar inom området utbildning och lärande och hur dessa ligger till grund för 

hur vi i Sverige idag tolkar och använder begreppet god eller framgångsrik undervisning. 

Denna mer generella kartläggning ligger till grund för den begreppsdefinition som används i 

min undersökning och som ligger till grund för analys och diskussion utifrån resultaten 

kopplat till min tredje forskningsfråga.  

2.1 Undervisning och lärande 

Inledningsvis ska jag försöka göra en kortfattad definition av undervisning och lärande då 

dessa begrepp ligger till grund för fortsatta begreppsdefinitioner. 

Undervisning är "sådana målstyrda processer som under lärares ledning syftar till inhämtande 

av kunskaper och värden"(SOU 2002:121). Kravet på undervisning är att målet med denna 

ska vara att någon ska lära sig något Man kan därför inte säga att all aktivitet i ett lärarlett 

klassrum är undervisning, utan de aktiviteter som medvetet leder till lärande är undervisning 

(Kroksmark, 2013). 

Undervisning som begrepp har urholkats sedan senare delen av 1990-talet, särskilt i samband 

med införandet av nya läroplaner 1994. Här gjordes undervisning synonymt med 

envägskommunikation från en lärare som ansågs ha en större kunskap en den som skulle 

undervisas. Detta ansågs som negativt och fokus skiftade till att fokusera på läraren som 

resurs och inspiratör med elevaktiva arbetssätt som den optimala modellen, trots att det anses 

allmänt vedertaget att människor lär sig på olika sätt (Kroksmark 2013). Hattie (2012) menar 

att undervisning kräver medvetna handlingar som ska leda till kognitiv förändring hos eleven. 

Kroksmark (2013) säger ”det finns en sak gemensamt för alla människor och det är att vi är 

olika… det finns ett enda utmärkande drag för alla människors lärande och det är att vi lär på 

olika sätt” (s.241) Illeris (2007) definierar lärande som "varje process som hos levande 

organismer leder till en varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, 

biologisk mognad eller åldrande” (s. 13). Det är en bred begreppsdefinition som avser täcka in 

alla aspekter av lärande. Vidare menar han att allt lärande är ”situerat” – alltså att det äger 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Organism
http://sv.wikipedia.org/wiki/Biologi
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rum i ett visst sammanhang – och att vi lär genom hela livet. Lärande har som syfte att hjälpa 

”den enskilde att klara tillvaron med alla dess utmaningar” (s. 12). 

Hattie (2009) och Illeris (2007) hävdar båda att alla i skolan lär sig något, men att det inte 

finns något automatiskt samband mellan undervisning och lärande. Kroksmark (2013) menar 

att alla lär sig på olika sätt, men att svensk skolas läroplaner från 1994 och 2011 bygger 

uppfattningen att alla ”lär samma saker, i en viss ålder, i tur och ordning och på lika lång tid” 

(s.244). Han visar att den svenska skolans syn på lärande bygger på Herbarts (1776-1841) och 

Piagets (1896-1980) idéer om att lärande går att ordna i sekvenser och att om man följer dessa 

exakt så kommer man att lära sig.  

2.2 Elevers uppfattning om undervisning och lärande 

Under arbetet med denna forskningsbakgrund framgår med all önskvärd tydlighet behovet av 

att elevperspektivet undersöks vidare. Jag har funnit ett antal relativt nya avhandlingar som 

hanterar elevers uppfattningar på bedömningsprocessen – då i relation till begreppet formativ 

bedömning. Dessa har en kvalitativ ansats där ett fåtal djupintervjuer skett och författarna 

beskriver elevers syn på formativ bedömning utifrån att detta är ett fokusområde för lärarna 

på den skola undersökningen ägt rum. Det är inte så att forskning undvikit att ta fasta på 

elevperspektivet, men det mesta som finns skrivet kring detta är mer specifika inriktningar på 

till exempel elevers uppfattningar om undervisning i ett visst ämne. Många gånger tycker jag 

att författarna vill bekräfta eller förkasta en pedagogisk metod och inte undersöka generella 

tendenser.  

Den tidigaste översikten över vad som faktiskt händer i klassrum är Philip Jacksons bok Life 

in Classrooms (1990) med originalutgåva från 1968, som tar upp och beskriver vad elever i 

lägre stadier tycker och tänker om att gå till skolan. Han beskriver skolan som så starkt 

samhällsetablerad att den inte ifrågasätts. Elevers uppfattningar blir inte relevanta därför att 

det här med att gå i skolan är så självklart. Jacksons bok blir därför en välkommen del i 

debatten kring undervisning, då han tittar på elevernas upplevelser. Illeris (2007) skriver 

också om skolan som ett samhällstvång då den är lagstiftad och att den tvångsmässiga 

relationen genomsyrar synen på lärande i skolan. Jackson(1990) citerar Samuel Tenenbaum, 

som på 1940-talet genomförde flertalet undersökningar för att få fram elevernas upplevelser 

om till exempel skolan, lärare och kamrater. Det Tenenbaum visar är att det vid en första 

anblick ser ut som att eleverna är nöjda med sin skolgång, men att en allt för hög andel elever 

(runt 30 %) uttrycker någon form av missnöje och att detta inte kan anses acceptabelt. Han 

visar också att flickor är mer nöjda än pojkar. Jackson problematiserar detta och finner nyare 

undersökningar som visar på liknande resultat på skillnaden mellan flickor och pojkars 

nöjdhet.  

I Sverige genomfördes en liknande, bred studie av Bengt-Erik Andersson (1995) inom ramen 

för projektet Ungdomars livsprojekt och skolan som arena. Studien omfattar 1202 enkätsvar 

om elevers upplevelser.  I denna undersökning kommer man fram till liknande resultat som 

Jackson (1990) gällande grader av nöjdhet och det faktum att flickor generellt verkar trivas 

bättre i skolan än pojkar. Huruvida nöjdhet är ett mått på hur god någon tycker 

undervisningen är låter jag vara osagt, men att det är ett viktigt inslag i debatten om skola kan 
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knappast bestridas. Det som däremot även undersökts är elevers syn på skolans aktiviteter där 

man konstaterar att intressanta, meningsfulla, utmanande och roliga aktiviteter bidrar positivt 

till elevernas positiva utveckling och att elever vill vara aktiva och ta ansvar. Andersson 

(1995) konstaterar vidare att endast 30% av skolans elever tycker att skolarbete är 

intellektuellt stimulerande och kreativt och närmare 90% anser att läraren bestämmer allt som 

har med planering och undervisning att göra.  

Jag har tagit del av Eva Nikolajsens avhandling Vad är bra undervisning (2005). Hon har 

genomfört kvalitativa intervjuer med 30 elever i åk 6-7. Det som genomsyrar elevernas 

uppfattningar om god undervisning är deras uppfattningar om en bra lärare. För dessa elever 

är undervisning starkt förknippat med läraren som undervisar och det kanske kan förklaras 

med att elever i de tidigare årskurserna ofta endast möter en eller ett fåtal lärare. Däremot kan 

de egenskaper respondenterna tillskriver läraren också lätt överföras till själva lektionsarbetet. 

Det som framkommer i Nikolajsens text är att god undervisning präglas av en lärare som är 

lyhörd, har humor och är kunnig i sina ämnen. Vidare nämns intressanta arbetsmetoder, 

instruktioner i steg, korta genomgångar och tydlig hjälp till de som behöver. Eleverna vill ha 

inflytande över det som händer i klassrummet och de vill veta vad som förväntas av dem. Det 

är viktigt att ha en god relation till sin lärare och lugn och ro på lektionerna, samtidigt som 

man tycker om grupparbete och lekmoment.  

Även Katarina Lundell (1999) har undersökt elevers syn på hur skolan ska vara och en av de 

parametrar hon beskriver handlar om undervisning. Genom kvalitativa djupintervjuer med ett 

fåtal elever har hon fått fram fem kriterier för vad som konstituerar en bra skola och en av 

dem är att eleverna vill att undervisningen ska ha hög kvalitet.  Hög kvalitet i Lundells (1999) 

studie innebär undervisning som är varierad; varvar grupp med individuellt arbete och 

genomgångar med enskilt arbete. Inflytande över undervisningen lyfts fram som viktigt och 

även lärarens bemötande – att läraren visar intresse för eleven som person och lyssnar på 

elevens synpunkter och kan hålla ordning och reda. Lundell (1999) lyfter fram att hon 

upplever sina respondenter som väldigt positivt inställda till skolan, men jag tycker att det är 

viktigt att lyfta här att hon har ett begränsat underlag och har genomfört sin studie inom sitt 

utvecklingsarbete på den skola där hon själv är verksam och har en personlig relation till 

eleverna hon har intervjuat.  

Katarina Lundells text är publicerad i Didaktikens carpe diem, sammanställd av Thomas 

Kroksmark (1999) och i denna bok återfinns också en intressant studie av Siv Leander Larson 

och Ing-Britt Spetz (1999) som har tagit kontakt med elever som avslutat sina studier med 

svaga resultat för att försöka komma åt dessa tidigare elevers synpunkter på vad som gjorde 

att de fick låga betyg i svenska och matematik. Skriften heter Sanningen bakom lågt betyg i 

matematik och svenska. Resultaten här handlar om att ta fram dessa elevers svårigheter och de 

beskriver stökiga lektioner, dålig anpassning av arbetsuppgifter och ett ointresse från lärarnas 

sida att förstå deras svårigheter, men respondenterna erbjuds också resonera kring vad som 

kunde varit bättre. Även dessa, nu vuxna, elever återkommer till inflytande, variation, 

relevanta uppgifter, diskussioner och praktiskt arbete som framgångsfaktorer i undervisning. 
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PBS nätverket (PBS=problembaserad skolutveckling) vid Karlstads universitet skriver på sin 

hemsida om elevperspektivet i sitt arbete med skolutveckling. Man har undersökt 18 slumpvis 

utvalda 7-9 elever inom nätverkets medlemsskolor och tillsammans gjort en tankekarta utifrån 

frågeställningen: ”Vad kännetecknar din upplevelse av att vara elev på den här skolan?”. Det 

viktigaste resultatet från studien är att eleverna vill vara medskapande. Något som 

återkommer i de undersökningar jag tagit del av (Nikolajsen, 2005; Lundell 1999; Larsson & 

Spetz, 1999; Andersson 1995). 

Internationell forskning som jag studerat liknar metodiskt den svenska i det att den ofta är 

fokuserad kring ett ämne eller en skolform. Jag har medvetet sållat bort forskning som tydligt 

knyter an till ämnesdidaktik, då min uppfattning är att detta inte går att generalisera kring. 

Delaney m.fl. (2010) har genomfört en omfattande enkätundersökning på ett kanadensiskt 

universitet med målet att fånga elevers perspektiv på effektiv undervisning i 

universitetsutbildning. Enkäten genomfördes som en webbaserad enkät och låg öppen under 

ett läsår – tillgänglig för runt 17000 studenter, både heltidsstuderande på plats och 

distanselever. Resultaten som författarna presenterar visar på 9 kvaliteter som eleverna är 

överens om beskriver effektiv undervisning. Min bedömning är att det till övervägande del 

handlar om önskvärda lärarbeteenden och att dessa är mer eller mindre oberoende av lärarens 

handlingar eller undervisningens karaktär. Studenterna beskriver effektiv undervisning som 

respectful, knowledgeable, approachable, engaging, communicative, organized, responsive, 

professional och humorous. Vissa av dessa karaktäristika kan kopplas till 

undervisningssituationen, till exempel organiserad och kommunikativ, engagerad och med 

tydlig återkoppling, men i stort handlar det om lärarbeteenden. Min intention är att försöka 

skilja på läraren som person och undervisningssituationen med sina moment.  Även Paul 

Axelrod (2008) skriver i sin artikel om ett historiskt perspektiv på elevperspektiv övervägande 

om lärarbeteenden som anses önskvärda och inte om undervisningspraktik.  

I Storbritannien genomfördes under åren 2000-2003 ett stort forskningsprojekt som drevs av 

Teaching and Learning Research Programme (www.tlrp.ord) under rubriken ”Consulting 

pupils about teaching and learning”. Projektet omfattade 48 skolor och har fokuserat flertal 

perspektiv och genomförts med ett flertal olika metoder som enkäter, gruppdiskussioner, 

observationer, intervjuer och dokumentanalyser. Dels handlar det om elevperspektivet på 

undervisning och lärande, men också kring vad elevers synpunkter får för konsekvenser för 

skolutveckling. Alltså vad vi kan lära; hur skolan och lärare kan ta till vara denna kunskap i 

sitt utvecklingsarbete – dels organisatoriskt, men också i den direkta 

undervisningssituationen. Projektet har en hemsida (www.tlrp.ord)  där man kan läsa om de 

olika inriktningarna, men för resultatbeskrivning har jag läst General Teaching Council for 

Englands sammanfattning (2005). Ett av de viktigaste resultaten generellt av projektet anser 

jag vara de vinster man sett för eleverna i fråga. Eleverna som deltagit i projektet har själva 

vuxit som människor och vuxit i sitt lärande då de fått fokusera på att reflektera kring sitt 

lärande och sin skolsituation. Det har också varit avgörande för deras självförtroende att 

känna sig viktiga i skolans utvecklingsprocess. Detta är något som ytterligare motiverar min 

studie.  

http://www.tlrp.ord/
http://www.tlrp.ord/
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När det gäller just kopplingen till mina forskningsfrågor kring eleverperspektiv på 

undervisning och lärande så har projektet från Teaching and Learning Research Programme 

(tlrp.org) bidragit till att ge en god bild av elevers syn på detta. Eleverna beskriver att deras 

lärande underlättas av varierade aktiviteter, praktiskt arbete, positiv feedback och 

uppmuntran, valfrihet i klassrummet, intressant och anpassat innehåll, lugn och ro och hjälp 

när det behövs samt att de kan se och förstå den framtida nyttan av det som ska läras in. Dessa 

elever nämner också bedömning som en viktig del av lärandet och menar att om man förstår 

hur bedömning går till så hjälper det en att utvecklas och lära. Vidare betonar de samarbete 

som ett viktigt led i att komplettera sin förståelse med fler perspektiv.  

Eleverna ger också exempel på viktiga hänsynstaganden under lektioner som gör 

lektionsarbetet bättre. Här nämner man tidsramar som avgörande. Det är viktigt att läraren gör 

avväganden kring hur långa genomgångar man bör ha och vilket tidsperspektiv och vilken 

omfattning en uppgift ska ha. Eleverna förordar längre projekt för att undvika att 

undervisningen blir fragmentarisk. De vill också ha större möjligheter att styra över sin tid 

och få mer tid att tänka över lärarens frågor. Eleverna ger följande förbättringsförslag, som i 

min uppsats används för att definiera begreppet god undervisning: tydliga genomgångar med 

konkreta exempel, tydliga lärandemål, utmanande uppgifter på rätt nivå, använda bekant 

material, samarbete och förtroende från läraren. Det är viktigt som elev att känna att läraren 

har tilltro till elevens förmåga att lära och ta ansvar.  

Ovan har jag gjort ett försök att ge en samlad bild kring elevers syn på undervisning och 

lärande. Denna redogörelse gör att jag kan sammanfatta ett antal perspektiv som återkommer i 

forskning och studier kring elevperspektivet. Jag utröner inflytande som en av de viktigaste 

faktorerna. Elever vill vara medskapande och ta ansvar. Under detta faller också förtroende 

och tilltro som eleverna i den engelska undersökningen (Teaching and Learning Research 

Programme, 2005) poängterade och som framkommer i Jacksons (1990) studie kring 

elevnöjdhet också. Det är viktigt att bli sedd som människa. Vidare lyfts det fram att tydlighet 

i vad som ska läras är viktigt och att uppgifter anpassas till elevens förmåga och görs 

intressanta. Elever uppskattar också varierad undervisning där man varvar både aktiviteter och 

metoder. 

2.3 Historiskt perspektiv på undervisning och lärande 

Utöver att titta på vad elever tycker om undervisning och lärande vill jag också skapa en bild 

av den svenska skolans styrdokument. För att ge en större förståelse av den forskning som 

ligger till grund för dagens skola och våra styrdokument har jag försökt att skapa en bild av 

synen på undervisning och lärande historiskt.  

Jan Håkansson och Daniel Sundberg (2013) har på uppdrag av Skolverket och 

Skolinspektionen författat boken ”Utmärkt undervisning” som belyser den svenska och 

internationella forskning som ligger till grund för dagens skola och de teorier som skolans 

styrdokument bottnar i. De ger inledningsvis en övergripande bild av den historiska 

utveckling av forskningsfältet som skett fram till idag och jag använder mig av denna i min 

sammanfattning. Håkansson och Sundberg (2013)använder sig av begreppet didaktik för att 

beskriva forskning om undervisning och lärande, men problematiserar detta genom att visa på 
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två stora riktningar i forskningsfältet som delvis använder varierande terminologi. Det vi 

förstår med didaktik i Sverige är egentligen två saker. Allmän didaktik som handlar om den 

generella kunskapen om undervisning och lärande samt ämnesdidaktik eller fackdidaktik som 

går in på de olika vetenskaperna eller skolämnenas specifika förutsättningar för undervisning 

och lärande – kanske främst förknippad med metodundervisning. Jag kommer fortsättningsvis 

använda begreppet didaktik i den vidare bemärkelsen ovan refererad till som allmän didaktik.  

Sverige befinner sig i det forskningsområde som av Håkansson och Sundberg (2013) kallas 

för det kontinentala/nordiska, där alltså kunskap och forskning om undervisning och lärande 

kallas för didaktik. Begreppet härrör från Commenius verk Didactica Magna (1633-1638) – 

Den stora undervisningsläran. Han ville utveckla en generell metod för att undervisa och 

främja lärande, ”konsten att lära”. Denna teori utvecklas vidare av Johann Friedrich Herbart 

(1776-1841) och intar en central position i utbildningsforskningen och betonar samspelet 

mellan lärare – innehåll – elev, det som även kallas den didaktiska triangeln. Här kan didaktik 

djupare beskrivas som en ”systematisk reflektion över hur undervisning bör organiseras för att 

åstadkomma optimal utveckling och bildning för varje enskild elev”( Håkansson & Sundberg, 

2013, s. 37).  Herbart utgår från att det går att ordna lärande i exakta sekvenser (Kroksmark, 

2013). Fokus i den nordkontinentala forskningskontexten är individen.  

Det andra huvudsakliga forskningsområdet är det engelskspråkiga anglosaxiska där 

terminologin kring området kallas curriculum där forskning om undervisning och lärande 

spåras till pragmatism som menar att kunskap och lärande bör beskrivas enligt de praktiska 

konsekvenser som detta får. Inom forskningsfältet är inte alla överens och som motvikt till 

den teoretiska pragmatismen växer sig utvecklingspsykologi som fält starkare och tar över 

och skapar en behavioristisk plattform i den amerikanska utbildningsdebatten. Forskningen 

här försökte hitta särskilda faktorer som var avgörande för ”effektiv och rationell 

måluppfyllelse” (Håkansson & Sundberg, 2013, s.32). Man beskriver det man kallar ”Mastery 

learning” baserat på Blooms taxonomiska modeller som beskriver givna steg i lärandet. Än 

idag bygger mycket av den amerikanska och brittiska forskningen på pedagogisk psykologi 

där undervisning och lärande ofta är separerade. De fokuseras i olika steg där man i steg 1 

skapar en läroplansmatris och i steg 2 formar det handlingsprogram som ska tillämpas på 

skolan eller i klassrummet. Här är instrumentell måluppfyllelse viktigare än individens 

lärande.  

Den nordisk/skandinaviska didaktiken har vilat på en kulturell och filantropisk grund att 

läraryrket är ett kall. Håkansson och Sundberg (2013) diskuterar läraryrket som konst eller 

vetenskap. Därför var undervisning och lärande länge en icke-fråga. Läraren var en moralisk 

och icke-ifrågasatt förebild och lärande skedde per automatik som en följd av dennes 

undervisningsbeteende. Under efterkrigstidens många utbildningsreformer förändrades 

forskningsfältet och kom att påverka lärarutbildningen genom att påvisa vikten av lärares 

beteenden. Kritik utfärdades mot denna forskning och från mitten av 1980-talet tas även 

hänsyn till den lärandes perspektiv. Olika kvalitativa metoder och resultat har gett oss viktig 

kunskap om arbetet i klassrum. Den första viktiga studien inom detta område är Philip 

Jacksons bok Life in Classrooms från 1968, som undersöker hur elever i de tidiga skolåren ser 

på skolan. 
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Frågan kring betydelsen av undervisning och lärandes kontext har också diskuterats och getts 

olika mycket utrymme i den nordiska och den anglosaxiska inriktningen. Kan internationell 

forskning appliceras på nationella förutsättningar? Är forskningsresultat allmängiltiga eller 

bara giltiga i den kontext de tagits fram? Enligt Håkansson och Sundberg (2013) innebär ett 

kontextbaserat perspektiv att alla forskningsresultat är kontextuella tolkningar som inte går att 

jämföra med varandra, kallat perspektivism. Motsatsen till detta är empirism, där kunskap är 

evidensbaserad och exakt och därmed generaliserbar. Baserat på detta fick perspektivismen 

sin beskärda del av kritik, både från den behavioristiska forskningen i 1960-talets USA med 

fokus på undervisningsmetoder, men även från Sverige där det kallades 

undervisningsteknologi. Undervisningsteknologi bygger på Herbarts (1776-1841) idéer om 

steg i lärandet (Kroksmark, 2013). Båda dessa utvecklade forskningsbaserade 

undervisningsmodeller som lärare skulle använda sig av i klassrummet. Ur dessa två 

perspektiv – det kontextbaserade och det kontextoberoende väcks ett intresse för empirisk 

klassrumsforskning som skapar ett samarbete mellan didaktisk forskning och 

samhällsvetenskaperna med en slags medelväg där kunskapsutveckling bygger på evidens 

från empirisk forskning och erfarenhetsgrundad och kontextuell kunskap (Håkansson, 

Sundberg, 2013, s. 45) Kan det vara denna medelväg mellan empiriska forskningsresultat och 

erfarenhetsbaserad kunskap som lett till skollagens (SFS, 2010) skrivelse om vetenskap och 

beprövad erfarenhet? 

I svensk didaktikforskning har didaktiken varit nära sammankopplad med 

läroplansteoriforskning eller elevernas uppfattningar – alltså en dialog mellan det 

allmändidaktiska och det ämnesdidaktiska. I forskning kring elevernas uppfattningar tas en 

fenomenografisk ansats där man vill beskriva olika förståelser av undervisning och lärande 

som diagnostiskt verktyg i undervisningssammanhang (Håkansson & Sundberg, 2013, s.46). 

Alltså hur förståelse kan ligga till grund för planering av undervisning. Det är en ständigt 

återkommande fråga hur olika värderingar eller kanske hellre teoretiska utgångspunkter 

påverkar hur man ser på begreppet god eller framgångsrik undervisning och gott och 

framgångsrikt lärande. Efterfrågan på evidens i skolforskning har lett till stor internationell 

diskussion. Forskningsvärlden har lämnat tron om att kunna hitta universella sanningar om 

undervisning och lärande, men även om två kontexter (till exempel länder, skolor, klassrum, 

elever) inte är direkt kompatibla kan en jämförelse av de båda ändå bidra till ny kunskap 

(Håkansson & Sundberg, 2013).  

2.4 Aktuell forskning om undervisning och lärande 

Tidigare nämndes att den internationella debatten kring undervisning och lärande verkligen 

har fått fart de senaste 10-20 åren och det är den forskning som nu presenteras och diskuteras 

som till stor del ligger till grund för den skola vi har idag. Däremot måste den nya 

internationella forskningen sättas i perspektiv till den svenska skolan som bygger på en 

mycket mer kontextualiserad och individualiserad syn på kunskap och på undervisning och 

lärande än de delar av världen där forskningen till viss del bedrivs. Det kanske är så att den 

internationella forskningen inte kan direkt överföras till svenska förhållanden, men ur en 

jämförelse mellan kontexter kan vi skapa ny kunskap och det är det vi ser exempel på i den 
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senaste svenska forskningen där försök görs till att anpassa internationella forskningsrön från 

utbildningsvärlden till svenska förhållanden (Skolverket, 2011a, 2011b, 2012).  

Mellan åren 1990-2011 pågick omvärderingar i synen på tankeprocesser där den tidigare 

synen på tankeprocessen som något som sker i elevens huvud och sedan via undervisning 

medieras till lärande byts ut. Man skapar en bredare förståelse av elevers erfarenheter av 

undervisning och denna förståelse kan beskrivas utifrån tre kategorier (Håkansson & 

Sundberg, 2013) 

1. Psykologisk orientering där man sätter lärande och tänkande i ett bredare, kognitivt 

begrepp som bygger på eleven som skapare av sina egna kunskaper. Här finns ingen 

direkt koppling mellan undervisning och lärande. 

2. Sociokulturella perspektiv ser tänkande och lärande som sociala processer i sociala 

kontexter. Lärande sker i en större kontext än skolan och det sker mellan individer – 

inte inom. 

3. Språk- eller sociolingvistiskt perspektiv ser på klassrumsspråket som innehåll och 

medium för lärande och tänkande där kommunikationen som sker mellan lärare-elev 

och elev-elev är avgörande. (s. 61) 

Håkansson och Sundberg (2013) beskriver att två större perspektiv växer fram inom 

forskningen kring undervisning och lärande – det konstruktivistiska och det sociokulturella. 

Genom att ta en konstruktivistisk ansats utgår läraren från elevernas förkunskaper och lotsar 

dem mot en mer vetenskaplig definition av begreppen inom ämnet. Svensk ämnesdidaktisk 

forskning är starkt präglad av konstruktivism. Detta perspektiv som är individorienterat 

ersattes under 1980-90 talen av ett sociokulturellt perspektiv, starkt inspirerat av ryske 

psykologen Lev Vygotskij (1896-1934). Här ses kunskap som en delprodukt av den aktivitet, 

kontext och kultur inom vilken den är utvecklad. Kunskap är alltså inte konstant och 

förmedlad utan handlar om att kunna förklara, argumentera, förhandla och diskutera utifrån 

den kunskap du byggt upp.  

I svensk forskning används termerna lärande och mediering istället för inlärning. Den svenska 

didaktikforskningen däremot har ofta studerat elevernas lärande bortkopplat från läraren 

(Håkansson, Sundberg, 2013, s. 197). Idag framträder formativ bedömning som metod som 

den brygga som krävs mellan undervisning och lärande och området beskrivs av såväl 

internationella som nationella forskare (se Wiliam, 2011).  

En viktig studie som ligger till grund för det arbete som nu bedrivs är John Hatties metastudie 

från 2009 – Visible Learning. Metastudie innebär en studie av studier och Hattie har 

analyserat mer än 800 metastudier kring vad som påverkar elevernas resultat – utifrån hemmet 

- eleven – lärare – skolan - läroplanen. Det han kommer fram till är att allt fungerar. Allt som 

eleverna så att säga utsätts för i skolan påverkar deras resultat. Hans huvudtes härmed är att 

titta på det som gör verklig skillnad – därför att hans studie kan också påvisa att det finns 

saker som ger riktigt goda resultat på elevers lärande och resultat i skolan och att lärare inte 

ska nöja sig med att undervisa på ett sätt som ger medelmåttiga resultat. 
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Hattie har i sin metastudie räknat ut effektstorlekar för dessa påverkansfaktorer som de kallas. 

Eftersom allt som en lärare gör i viss mån leder till utveckling anser Hattie att det är irrelevant 

att utgå från 0, utan medelgoda insatser har påverkansfaktorer mellan 0,20 och 0,40. Allt över 

0,40 är de påverkansfaktorer som verkligen ger resultat och som borde vara det lärare strävar 

efter i undervisningssituationen. För det är så att de påverkansfaktorer som hamnar i topp är 

de påverkasfaktorer som läraren själv kan styra över. Här pekas på följande saker som sker i 

klassrummet som ger goda resultat på elevers lärande: respons på intervention, formativ 

bedömning, klassrumsdiskussion, mångsidiga insatser för elever i behov av särskilt stöd, 

lärarens tydlighet, återkoppling, relation lärare-elev, strukturerad undervisning, undervisning i 

problemlösning, begreppskartor, undervisning i små steg/ tydliga målnivåer, samarbetsinriktat 

lärande, konkreta exempel, kamrathandledning och ledarskap i klassrummet (Hattie, 2009). 

“There is no deep secret called ”teaching and learning” – teaching and learning are visible in 

the classrooms of successful teachers and students” (Hattie, 2012, s. 17) Han menar att genom 

att tydliggöra lärandemål och medvetet undersöka elevers förståelse blir lärandet synligt i 

klassrummet. 

Om dessa faktorer är de som ger bäst resultat på elevers lärande kan Hatties forskning 

definiera att god undervisning är när lärare är tydliga med mål, ger respons och återkoppling 

som syftar framåt. När lärare visar konkreta exempel på vad som efterfrågas och gestaltar 

detta på flera sätt, t.ex. genom bilder och begreppskartor. När lärare skapar ett tryggt 

klassrumsklimat där alla bjuds in att delta i diskussioner och i kamrathandledning och där 

eleverna är förtrogna med problemlösning. 

Formativ bedömning är den typ av bedömning som syftar till att eleven utvecklar lärande i 

förhållande till de mål som finns uppsatta för undervisningen. Återkopplingen är av 

uppgiftskaraktär och inte kopplad till person. Formativ bedömning ställs ofta mot summativ 

bedömning som avser den avslutande bedömning som sker av en uppgift eller en kurs, till 

exempel i form av betyg. Formativ bedömning sker i undervisningssituationen och syftar till 

lärande och är därför relevant i förhållande till huvudfrågan kring undervisning och lärande 

(Hattie, 2012; Black & Wiliam, 2001). 

Dylan Wiliam, brittisk forskare som skriver och föreläser om formativ bedömning och den 

klassrumspraktik som detta medför pratar mycket om vikten av bedömning för lärande. Han 

påstår i sin artikel Bryggan mellan undervisning och lärande (2011) i Pedagogiska Magasinet 

att forskning visar att elever lär bättre när lärare bedömer deras arbete. Det han sedan 

utvecklar är metoder för hur detta ska gå till för att nå resultat – då inte all form av bedömning 

leder till önskvärd inlärning. I denna artikel ligger fokus på vilken typ av undervisning som 

leder till lärande hos eleverna och deras uppfattningar om detta. Däremot är det omöjligt att 

idag prata om god undervisning utan att också bemöta den omfattande bedömningsforskning 

som just nu präglar debatten. Både Wiliam och Hattie ser bedömning som en del av 

undervisningen. Utan bedömning vet vi inte vad som behöver undervisas. Bedömning sker 

dels för att informera eleven om dennes kunskapsutveckling och framtida utvecklingsbehov, 

men lika mycket handlar bedömning om att utvärdera lärarens insatser i klassrummet. Har 

eleverna lärt det som var avsikten med undervisningen och hur ska vi nu gå vidare. 

Undervisningen beskrivs cyklisk, med följande frågor som stöd för lärarens pedagogiska 
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planering: Var är vi nu? – Vart är vi på väg? – Hur ska vi komma dit? Nordahl (2014) 

beskriver att när man arbetar med formativ bedömning är man ”i kommunikation om elevens 

lärande”. 

Något annat som Hattie (2009, 2012) och Wiliam (2001, 2011) är överens om är att både 

självvärdering och kamratvärdering är metoder för att tydliggöra lärande. Genom att själv 

värdera/bedöma prestationer i relation till mål skapar eleven en större förståelse för sin egen 

prestation i relation till målen och därmed en större tydlighet. Kamratbedömning och 

”kamratundervisning” eller peer-tutoring har en effektstorlek på 0,55 och bygger på forskning 

som menar att en elev som lär ut eller ger återkoppling till en annan elev lär sig lika mycket 

som den som man undervisar eller ger återkoppling till (Hattie,, 2009). Wiliam (2013) betonar 

vikten av att aktivera eleverna som lärresurser för varandra.  

Hattie (2009) menar vidare att det finns starka samband mellan den upplevda kvaliteten på 

undervisning och den kunskapsnivå som eleverna utvecklar. Eleverna vet vad som krävs för 

att nå goda resultat, och det är därför viktigt att efterfråga elevernas uppfattningar. 

2.5 Styrdokument 

Utifrån den övergripande forskningsöversikten ovan, som syftar till att ge en bild av tidigare 

och nuvarande forskning kring undervisning och lärande, går vi över i det specifika. Svenska 

lärares undervisning ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet står det i Skollagens § 5 

(SFS, 2010:800) Hur undervisning och bedömning ska bedrivas i enlighet med lag och 

förordning finns beskrivet i ett flertal av skolans styrdokument. Jag fokuserar här på 

gymnasieskolans styrdokument.  

Gymnasieskolans läroplan (2011a) beskriver skolans uppdrag i stort och smått utifrån de olika 

uppdrag som skolan har. Undervisning faller under rubriken ”Skolans kunskapsuppdrag” där 

”Läraren ska” utgå från den enskilde eleven och dennes behov, förutsättningar, erfarenheter 

och utnyttja dessa i undervisningen. Läraren ska skapa en balans mellan teori och praktik och 

undervisa ett innehåll som är relevant utifrån ämne och vetenskaplig grund samt tydliggöra 

för eleverna hur innehållet kan användas. Läraren ska också erbjuda stöd för elever i 

svårigheter och skapa meningsfull undervisning där eleverna successivt får ta ett större ansvar 

och vara medskapande. 

Ovanstående sammanfattning har tydlig koppling till forskningsöversikten kring till exempel 

vad Hattie beskrev som framgångsfaktorer i undervisning. Det som lyfts fram i ovanstående 

text att god undervisning utgår från elevens kunskaper och behov i form av tydlighet i 

innehåll och struktur, men också i stöd. Det ingår att skapa goda relationer för att eleven ska 

bli trygg och vara delaktig, samt att undervisningen ska kännas meningsfull.  

Utifrån dessa har Skolverket formulerat allmänna råd kring bedömning och betygssättning 

som också berör hur undervisningen bör bedrivas för att kunna bidra till en rättvis och 

rättsäker bedömning. I Skolverkets Allmänna Råd för Bedömning och Betygssättning (2012) 

står följande syfte presenterat för de allmänna råden generellt: 
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”Allmänna råd är rekommendationer om hur lärare, rektorer och huvudmän kan 

eller bör handla för att uppfylla kraven i bestämmelserna. Allmänna Råd syftar till 

att påverka utvecklingen i en viss riktning och att främja en enhetlig 

rättstillämpning. Råden bör alltså följas om skolan inte handlar på ett annat sätt 

som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls.” (ss. 6-7) 

I de allmänna råden för bedömning och betygsättning står följande om lärarens planering av 

undervisning. Läraren ska i sin undervisning tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som 

behandlar och hur det ska bedömas, samt i detta skapa förutsättningar för att stödja elevernas 

kunskapsutveckling. Läraren ska låta eleverna vara delaktig i planering och genomförande av 

undervisningen. Vidare ska läraren ge framåtsyftande återkoppling samt bidra till att eleven 

själv kan värdera sina studieresultat och utvecklingsbehov (Skolverket, 2012).  

Referenserna i de allmänna råden hänvisar bland annat till Paul Black (1998) och Dylan 

Wiliams (1998, 2010) bedömningsforskning och det undervisningsområde som kallas 

formativ bedömning. Avgörande betydelse för elevernas resultat har tydliggörande av 

intentionerna med undervisningen och bedömning, delaktighet av eleverna i undervisningens 

planering och genomförande, variation i arbetsuppgifter och en allsidig bedömning och tilltro 

till elevernas förmåga. 

Skolverket har i övrigt också författat stödmaterialet Kunskapsbedömning i skolan – praxis, 

begrepp, problem och möjligheter (2011b). Materialet är framtaget som en del av Skolverkets 

arbete för att stödja genomförandet av skolreformer och för en rättvis och likvärdig 

bedömning och består av information och reflektionsuppgifter kring undervisning och 

bedömning. I skriften gör Skolverket ett tydligt ställningstagande för formativ bedömning.  

2.6 Begreppsdefinition 

Inledningsvis beskrev jag forskningsfältet kring undervisning och lärande som delvis spretigt, 

med olika forskningsansatser. Detta har forskningsöversikten också kunnat visa i form av 

förändring i forskningsfokus över tid, men också över landsgränser. Håkansson och Sundberg 

(2013) skriver i sin bok Utmärkt undervisning att det är i stort omöjligt att mäta och definiera 

ett generellt svar på frågan vad god alternativt framgångsrik undervisning är. De definierar 

god undervisning som etiskt och moraliskt försvarbar undervisning och framgångsrik 

undervisning som framgångsrik i förhållande till intentionen. Det är framförallt detta senare 

perspektiv som jag är intresserad av.  Även om det är svårt att hitta en övergripande definition 

av god eller framgångsrik undervisning går det att visa på några grundläggande principer för 

det som kallas kvalitativt god undervisning som vuxit fram över tid i forskningen. ”God 

kvalitet i undervisningssammanhang uppstår sammantaget genom ett samspel mellan logiska 

och intellektuella (innehållsliga), didaktiska (undervisningsmässiga) och moraliska 

(värdemässiga) ställningstaganden i den konkreta undervisningssituationen” (Håkansson & 

Sundberg, 2013, s. 55). Håkansson och Sundberg (2013) sammanfattar faktorer som verkar 

generella för kvalitativt god undervisning i följande punkter:  
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Kvalitativt god undervisning är: 

 Välorganiserad, planerad, reflekterande (adekvat och medvetet urval av vad som ska 

läras) 

 Baserad på gedigna ämneskunskaper och på effektiv behandling av denna kunskap i 

förhållande till eleverna och förståelse för elevernas utvecklingsbehov (hur skapa 

uppgifter utifrån innehåll samt kunskap om typiska misstag, elevbeteenden och 

handlingsmönster) 

 Varierande, utmanande, inspirerande (repertoar av presentationssätt och 

handledningssätt) 

 Undervisning som uppmanar elever att bli självständiga lärande subjekt eftersom det 

underlättar lärande och stimulerar elevernas kreativitet och fantasi. (s. 73-74) 

Här beskrivs även faktorer utifrån ett elevperspektiv, där följande nödvändiga förutsättningar 

beskrivs för att skapa situationer där barn och elever kan lära. Eleverna behöver: 

 vara medvetna om de krav på handling som situationen ställer 

 känna sig utmanade 

 tillräcklig motivation/viljekraft - kunna tolka förväntningar 

 vara medvetna om egna vanor och tillgängliga förmågor i fråga om lärande (s.77) 

I Håkansson och Sundbergs sammanfattning (2013) framgår att svensk forskning drar lite 

andra slutsatser än den internationella forskningen som refereras ovan. Här pratar man om 

pedagogisk miljö och enligt denna forskning kan kvalitativt god undervisning beskrivas som 

lärarens engagemang, självtillit och trygghet i yrkesrollen och förmåga att skapa band till 

kollegor och elever. Detta innebär att man arbetar elevfokuserat utifrån höga 

lärarförväntningar på elevers resultat och skapar förtroendefulla relationer. I kontrast till 

denna kontextuella, relationella beskrivning av god undervisning finns också den 

variationsteoretiska forskningen som är mer innehålls- och ämnesrelaterad där man arbetar 

med något som kallas Learning Study. Här samarbetar lärare kring förmedlingen av ett 

innehåll. Undervisningen varieras systematiskt och medvetet. Fokus ligger på elevens 

förståelse av ett visst innehåll i relation till lärarens variation i sättet att undervisa.  

I denna uppsats kommer jag att utgå från att kvalitativt god undervisning är en samling 

faktorer som jag kan härleda både från nationell och från internationell forskning samt från de 

styrdokument som är aktuella för svensk skola. 

Jag definierar kvalitativt god undervisning på följande sätt: 

Strukturerad – utgår från relevanta mål och bygger på en systematik i ordningen i vilken saker 

gås igenom och bearbetas (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2012; Hattie, 2009; Nikolajsen, 

2005; Andersson, 1995). 

Varierad – med en stor repertoar av undervisningsmetoder för att anpassa undervisningen 

efter elevernas förmåga. Läraren har stor tilltro till elevernas förmåga och kan inspirera till 

lärande (Hattie, 2009; Skolverket, 2011a; Andersson, 1995). 
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Tydlig – intentionerna med undervisningen beskrivs noga och eleven förstår vad som 

förväntas. Eleverna får relevant återkoppling som leder lärandet framåt (Hattie, 2009; 

Skolverket, 2011a; Skolverket, 2012; Wiliam, 2011; Nikolajsen, 2005). 

Tillåtande – klimatet i klassrummet låter elever uttrycka sina åsikter i helklass eller grupp och 

gynnas av att elever vågar visa vad de kan respektive inte kan. Eleverna kan själva beskriva 

sin kunskapsnivå (Hattie, 2009; Skolverket 2011a; Skolverket, 2012;Andersson, 1995; 

Lundell, 1999). 

Fokuserad på färdigheter – ämneskunskapen som lärs in ska kunna användas på flera olika 

sätt genom problemlösningskunskap och vardagskunskap. Innehållet i undervisningen 

förklaras, argumenteras, förhandlas och diskuteras (Skolverket, 2011a;  Hattie, 2009; 

Andersson. 1995 och Lundell, 1999). 

2.7 Teoretisk förankring 

För mig är samhällsvetenskaplig forskning humanistisk och utgår från att människan är 

oförutsägbar och därför inte kan beskrivas med absoluta termer. Humanismen tar fasta vid 

människans egenart, livsmål och värderingar (Stensmo, 2002). Inom den humanistiska 

forskningen finner vi olika ansatser, där fenomenologi undersöker just en människas 

upplevelser av ett fenomen som enligt Stensmo definieras som något som ”framträder för 

mänskligt medvetande”. För att ta ett steg vidare från observation av fenomen så erbjuder 

hermeneutiken en tolkningsmöjlighet utifrån den erfarenhet jag som forskare har.  

Positivismen ställer krav på generaliserbarhet och Auguste Comte (1798-1857) försökte 

tillskriva samhällsvetenskaperna en mer naturvetenskaplig ansats genom att hävda att 

samhället styrs av samma lagar som naturen och att iakttagelser och logisk slutledning kan ge 

sanna svar. Inom ramen för detta synsätt använder man sig av kvantitativa metoder och 

statistisk analys (Stensmo, 2002). Då jag har valt att undersöka mina forskningsfrågor med 

hjälp av en kvantitativ metod skulle det kunna förutsättas att jag kan få fram säkra svar, men 

jag bedömer att så inte är fallet. Holme och Solvang (1997) menar också att en värderingsfri 

och objektiv samhällsvetenskap inte är möjlig. 

Mitt arbete handlar om att undersöka ett fenomen och tar därför en fenomenologisk ansats. 

Inom fenomenologin är det inte viktigt att förstå bakomliggande orsaker till något utan 

intresset ligger i att beskriva, förstå och använda innehållet i de uppfattningar som undersöks, 

och idet här fallet använda dessa som didaktisk grund för att förstå lärandet i skolan 

(Kroksmark, 2013). Arbetet syftar till att undersöka vad en grupp elever tycker om 

undervisning och lärande och kommer inte att kunna hävda huruvida de resultat jag får fram 

är generaliserbara eller sanna. Elevernas svar kommer endast att analyseras i relation till min 

begreppsdefinition och skolans styrdokument. Att undersöka fenomen är normalt kopplat till 

en kvalitativ metod där till exempel forskaren genom djupintervjuer kommer åt respondentens 

tankar och åsikter. Här använder jag mig av en kvantitativ metod för att fånga upp mer 

generella uppfattningar kring undervisning och lärande i en större population än vad som vore 

möjligt med en strikt kvalitativ metod. Analysen av resultaten kommer att göras utifrån en det 

jag kan se utan möjlighet att generalisera kring resultaten.  
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Personligen känner jag att all undervisning sker i en kontext och är därmed inte 

generaliserbar. Därmed ser jag att undervisningen har sin grund i ett sociolingvistiskt 

perspektiv där relationen och kommunikationen i klassrummet spelar stor roll för resultaten. 

Denna uppsats syftar däremot inte i första hand till att komma åt de mer relationella 

överväganden som görs inför en undervisningssituation, utan fokuserar mer på generella 

aspekter utifrån ett mer konstruktivistiskt perspektiv där kunskap byggs från den erfarenhet 

eleven har mot en mer vetenskaplig definition av ämnet. Däremot är det svårt att bortse från 

det kontextuella – att elevens uppfattning av undervisning bygger mycket på här och nu i 

mötet mellan läraren, eleven och innehållet. Forskning av det här slaget är aldrig värderingsfri 

och tolkning är en kontinuerlig del av processen där jag måste ta ställning till vilka 

överväganden som är av intresse för min kunskapsbildning (Holme & Solvang, 1997). 
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3. Metod  
Magisteruppsatsen inom programmet ”Utbildningsledning och skolutveckling” ska 

genomföras med hjälp av kvantitativ metod. Tanken med detta är att kunna kritiskt granska 

statistiska undersökningar. För att få ett tillförlitligt underlag har jag valt att göra en 

totalundersökning på en värmländsk gymnasieskola i form av en enkät som genomförts på 

nätet med hjälp av företaget Questbacks (www.questback.com) enkätverktyg. Resultaten från 

undersökningen presenteras dels som generell statistik i form av svarsfrekvenser och en 

jämförelse av svar med kön till att börja med. Härmed kommer jag att kunna besvara mina 

första två forskningsfrågor; Vad tycker elever är god och framgångsrik undervisning? och När 

tycker elever att de lär sig bäst? I nästa steg kommer resultaten att grupperas utifrån min ovan 

beskrivna begreppsdefinition och analyseras i relation till relevanta styrdokument för att 

besvara min avslutande forskningsfråga rörande likheter och skillnader mellan 

styrdokumenten och elevernas uppfattningar.   

I diskussionen görs ett försök till analys av elevernas svar i relation till aktuella styrdokument. 

Detta innebär att kvantitativa data också kommer att bearbetas kvalitativt. Enligt 

fenomenologin så söker jag att förstå människors uppfattningar och upplevelser och sedan 

försöka tolka det jag ser. Hermeneutiken som vetenskaplig teori syftar just till att tolka och 

dra slutsatser utifrån det jag som forskare ser, eller får reda på om människors uppfattningar. 

Detta ligger också i linje med mer kvalitativa metoder. Genom att använda mig av denna 

kombination av metoder i uppsatsen hoppas jag kunna ge skolors kvalitetsarbete en genuin, 

generaliserbar grund att stå på utifrån våra förutsättningar. Den kvantitativa 

enkätundersökningen ger oss just detta. Att sedan vidare analysera resultaten mer kvalitativt 

gör att undersökningens resultat kan bli relevanta i ett större perspektiv. Då undersökningens 

resultat i sig endast kan anses gälla den undersökta populationen, kan en analys av dessa ändå 

ge intressant information som kan ligga till grund för fortsatt forskning inom området. Om 

elevers uppfattningar generellt anses innehålla stora likheter med vad våra styrdokument säger 

om god undervisning och lärande ger detta stöd till den forskning som nu bedrivs på området. 

Det ger även oss på skolan en stark indikation på vi bedriver relevant utvecklingsarbete. Om 

resultaten däremot skulle visa på en stor skillnad mellan styrdokumenten och elevers 

uppfattningar skapar det en grund för ifrågasättande av de allmänna råd vi lärare uppmuntras 

att förhålla oss till.  

Uppsatsen har en explorativ ansats och utgår inte från en hypotes om elevers perspektiv på 

undervisning och lärande utan från nyfikenhet från forskarens sida. 

3.1 Urval 

Undersökningen ska dels ligga till grund för en magisteruppsats i utbildningsledning och 

skolutveckling, men också för författarens arbetsplats och det utvecklingsarbete som bedrivs 

där inom ramen för bedömning för lärande. Urvalet är därför ett så kallat bekvämlighetsurval 

då jag valt att inkludera alla elever inskrivna vid skolans nationella gymnasieprogram. 

Eleverna är fördelade på 9 nationella program, varav två studieförberedande och sammanlagt 

består underlaget av 270 elever. 

http://www.questback.com/
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Om enkäten genomförs med tillräckligt stort underlag kan den kvantitativa metoden hjälpa till 

med att se mönster och dra slutsatser (Holme & Solvang, 1997), men för att kunna säga något 

substantiellt om hur det verkligen ser ut på den undersökta skolan bör man komplettera 

metoden med en kvalitativ analys. 

3.2 Enkät 

Jag har konstruerat en webbaserad enkät för att förenkla genomförande och insamling av data. 

Enkäten (se bilaga 2) består av ett antal påståenden som ska värderas. Påståendena är indelade 

i två huvudrubriker: 1. Jag tycker att lektioner är bra när… och 2. Jag tycker att jag lär mig 

bäst när… Under varje rubrik följer ett antal påståenden som ska värderas på en flytande skala 

från 1-4, där 1 motsvarar ”stämmer helt” och 4 motsvarar ”stämmer inte alls”. Bedömningen 

av påståendena sker på en Likert skala – som är en ordinal skala. Jag har valt att ta bort 

mellanalternativet för att tvinga eleverna att ta ställning för och emot påståenden, men ändå ge 

viss möjlighet till nyansering (Trost, 2012). Detta för att det finns en oro att en del elever av 

lättja väljer att inte ta ställning genom att slentrianmässigt använda sig av mellanalternativet; 

något som skulle få negativa konsekvenser för min analys. Trost skriver också om vikten att 

skapa påståenden som verkligen mäter det man vill mäta och inte kan tolkas som flera 

påståenden i ett. Till min hjälp har jag haft flertalet kollegor som i processen hjälpt mig att 

värdera påståenden. I redovisningen kommer svaren att grupperas i en positiv och en negativ 

inställning till ett påstående. 

Det är viktigt att ställa rätt frågor för att komma åt generellt attityder/åsikter kring 

undervisning. Ett problem här kan vara att eleverna fokuserar på enskilda lärare som man 

tycker bedriver bra/mindre bra undervisning och inte på undervisning generellt. Därför har jag 

i följebrevet bett dem tänka på undervisning som lektioner och vad de anser vara bra – inte 

vad de anser att de möter. Följebrevet finns som bilaga till uppsatsen. 

Inledningsvis finns de två bakgrundsvariablerna könstillhörighet och årskurs. Detta för att ha 

en möjlighet att se om flickor och pojkar skiljer sig åt, eller om årskurs spelar någon roll i hur 

man svarar kring undervisning och lärande. Jag har valt att inte definiera eleverna utifrån 

program då vissa program på skolan har ett så lågt elevantal att anonymiteten ifrågasätts. Det 

är heller inte relevant för mina frågeställningar att veta detta.  

Avslutningsvis ställer jag tre öppna frågor med möjlighet att beskriva bra lektioner, lärande 

och övriga kommentarer. Dessa kommer inte behandlas i denna uppsats, men kommer att 

analyseras mer ingående i mitt kvalitetsarbete kopplat till skolans utvecklingsplan. 

3.3 Genomförande 

Inför enkätundersökningen har eleverna fått ta del av innehållet i ett följebrev (bilaga1) och 

informerats om syftet med enkäten och hur resultatet ska hanteras. Enkäten har genomförts 

som en nätenkät. Enkäten har i första hand genomförts vid ett tillfälle då skolan i fråga 

anordna en schemabrytande aktivitet i form av programråd för elevinflytande. Under samma 

tillfälle genomfördes även skolans egen kvalitetsenkät som lyfter bredare frågor kring 

undervisning, relationer, arbetsmiljö och trivsel. Denna enkät genomförs normalt varje år vid 

skolan och är en del av skolans sytematiska kvalitetsarbete. Att förlägga ytterligare en enkät 
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vid samma tillfälle kan sägas påverka resultaten i och med att eleverna kan ha upplevt det som 

ansträngande att genomföra flera undersökningar samtidigt, men att arrangera en liknande 

enkät igen vid ett annat tillfälle hade enligt min uppfattning uppfattats som mer störande. 

Elever som vid undersökningstillfället varit frånvarande har fått möjlighet att delta under 

följande vecka.  

3.4 Bortfall 

I analysen ingår 186 elevsvar, utav 270 möjliga, en svarsfrekvens på 69%. Det externa 

bortfallet beror i första hand på frånvaro och dessa elever har givits möjlighet att delta vid 

annat tillfälle. Jag har ingen uppfattning om varför elever valt att inte genomföra enkäten. 

Antalet respondenter är endast 3 färre än skolans egen kvalitetsenkät som genomfördes först, 

vilket tyder på att de som deltagit i stor utsträckning också valt att delta i båda enkäterna.  

Visst internt bortfall finns, då elever valt att inte svara på en fråga. Som lägst har varje 

påstående 184 svar – alltså ett maximalt internt bortfall på två respondenter. 

110 respondenter är män och 75 kvinnor och en har angett svarsalternativet annan 

könstillhörighet. 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Trost (2012) skriver att reliabilitet avser hur stabil en mätning är. Med detta menar han att 

frågorna ska vara ställda lika för alla och att situationen ska vara lika för alla och att 

undersökningen ska ge samma resultat om den genomförs under liknande omständigheter i en 

annan grupp. Utifrån detta kan min undersökning sägas ha eventuella brister i reliabilitet då 

det är svårt att avgöra hur pass ärliga eleverna har varit i sina svar. Då mitt syfte i första hand 

är att komma åt elevernas uppfattningar om undervisning och lärande, kan jag i mina 

forskningsresultat ändå bara ta hänsyn till detta utifrån den tillfrågade populationen. Av 

samma anledning är det även svårt att återskapa denna undersökning och få liknande resultat. 

På grund av viss frånvaro av populationen vid det huvudsakliga undersökningstillfället har 

respondenterna inte helt utsatts för en liknande situation. Enkäten har naturligtvis varit 

identisk för alla och alla har fått ta del av följebrevet med min intentionsbeskrivning och 

informerats om anonymitet och frivillighet. Däremot har tidsaspekten varierat. Vid det 

ordinarie tillfället arrangerades enkäterna som en schemabrytande aktivitet där god tid gavs 

för ifyllande av enkät. Elever som svarat vid andra tillfällen kan mycket väl ha känt av en viss 

tidspress.  

Validitet innebär en värdering av hur den undersökningen som är gjord bedöms mäta det den 

avser att mäta (Trost, 2012).  Vad gäller validitet bedömer jag att frågorna i sig mäter det jag 

avsett att mäta. Svaren ger mig riktlinjer utifrån elevernas uppfattningar. Det går alltid att 

fundera kring hur svaren kunnat se annorlunda ut med andra påståenden att värdera, men det 

är omöjligt för mig att ta ställning till i dagsläget. Påståendena har konstruerats utifrån de 

kriterier för god undervisning som jag definierat i forskningsöversikten och kommer att 

analyseras utifrån dels hur eleverna uppfattar undervisning och lärande, men också sättas i 

relation till begreppsdefinitionen och relevanta styrdokument som beskrivits ovan. 



24 
 

Inga generella slutsatser kommer att kunna dras då det bara handlar om en skola, men mina 

resultat kommer att kunna användas för diskussion och som inlägg i debatten kring 

elevperspektivet på dagens undervisning. Jag hoppas att mina resultat kan leda till intressanta 

infallsvinklar för vidare forskning.  

3.6 Analys 

Holme och Solvang (1997) säger att vi aldrig kan få någon garanti på att det sättet vi tolkar ett 

material stämmer överens med de uppfattningar som respondenterna hade och att tolkningen 

av informationen är en kritisk fas i forskningsprocessen. 

Bearbetning av materialet har skett i SPSS. Enkätdata har exporterats från Questback in i 

SPSS. Jag har där gjort inställningar för variablernas skalor och markerat alla som scale – 

alltså på intervallskalenivå och inte ordinalskalenivå. Svaren bedöms vara på en ordinalskala, 

en Likert skala, då avståndet mellan svarsalternativen inte kan anses vara lika. Däremot kräver 

SPSS att variablerna ska vara på en intervallskalenivå för att göra vissa statistiska beräkningar 

och för att inte i ett senare skede begränsas av detta omkodade jag dem omedelbart. Detta får 

inga konsekvenser för deskriptiv data.  

Djurfeldt m.fl. (2011) menar att en analys av data på det här sättet behöver vara flexibel och 

utgå i första hand från beskrivande statistik för att sedan utifrån resultaten gå vidare och 

undersöka samband. 

Mina inledande univariata analyser visas först i en enkel frekvenstabell utifrån rubrikerna 

”undervisning” och ”lärande” där elevernas syn på dessa begrepp redovisas. I dessa tabeller 

har jag omkodat svarsalternativen från den ursprungliga fyrgradiga skalan, till en tvågradig 

skala där svarsalternativ 1-2 utgör positiv syn och svarsalternativen 3-4 utgör negativ syn. I 

bilaga 3 redoisas alla svar, och i resultatdelen presenterar jag procentsatser. Medelvärden 

presenteras delvis också i samband med resultaten kopplade till den tidigare 

begreppsdefinitionen kring god undervisning och lärande. Spridningsmått kommenteras i 

förekommande fall. 

De frekvenstabeller som jag presenterar visar på positiva och negativa attityder till faktorer 

som rör undervisning och lärande. 

För att sedan se om det finns skillnader i attityder mellan pojkar och flickor har jag gjort en 

analys av medelvärdesskillnader genom att göra independent samples t-test. Resultaten av 

denna visas i bilaga 4 och 5. 5 påståenden visar på signifikanta skillnader i pojkars och 

flickors syn på lektioner. Dessa 5 redovisas i resultaten. För att kunna göra ett t-test behöver 

svaren i den beroende variabeln befinna sig på en intervallskalenivå. Mina rådata gör inte det, 

som nämnt ovan. Däremot har jag kodat om svarsalternativen från ordinalskala till 

intervallskala för att just kunna göra denna typen av beräkningar. Detta betyder att jag rent 

statistiskt inte kan dra några slutsatser utifrån mina resultat, men bedömer ändå att jag i 

undersökningens sammanhang kan se tendenser värda att kommentera. Därför har jag hanterat 

data på detta sätt i analysarbetet.  
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Vidare har jag försökt att skapa indexvariabler utifrån begreppen relaterade till god 

undervisning, främst för att testa enkätens reliabilitet. Jag har därför valt ut ett antal variabler 

som jag anser mäter mot ett visst begrepp och testat dessa med Cronbach’s Alpha för att testa 

reliabiliteten hos variablerna gemensamt. Cronbach’s Alpha är ett sätt att mäta reliabilitet. 

Den räknar ut korrelationskoefficienter för variabler på en skala från 0 till 1,0. Ett Cronbach´s 

Alpha på över 0,8 visar på en god tillförlitlighet. Enligt vissa räcker det med en 

signifikansnivå på 0,67 eller högre för att undersökningen ska anses vara tillförlitlig (Cohen 

m.fl., 2007). Endast under begreppet ”tydlighet” har jag kunnat se en samvariation, med 

Cronbach’s Alpha över 0,7, och har därför inte gått vidare i bearbetningen av dessa utan 

endast kommenterat hur jag bedömer att variablerna hänger ihop med begrepp och hur 

elevernas svar relaterar till styrdokumenten. I dessa tester har jag utgått från den ursprungliga 

kodningen av variablerna på en 4-gradig skala. 

3.7 Etiska överväganden 

Mina forskningsresultat kommer att ligga till grund för denna uppsats och dess resultat och 

diskussion, men också för skolans fortsatta utvecklingsarbete. I uppsatsen kommer skolan och 

dess elever att behandlas anonymt, men när resultaten av detta arbete presenteras för skolans 

rektorer och lärare blir resultaten ett bevis för hur våra elever bedömer vårt arbete. Något som 

jag har med mig i mitt arbete är de reaktioner man kan förvänta sig att få beroende på vad 

resultaten av undersökningen visar. Detta för med sig ytterligare etiska ställningstaganden, då 

respondenterna har en relation till den som undersöker – om än inte alla personligen. Detta 

kan göra att respondenterna inte har upplevt samtyckeskravet som frivilligt. Jag vill här ändå 

påpeka att jag tydligt fört fram samtyckeskravet i missivbrev och personligen vid närvaro vid 

genomförandet, samtidigt som jag påpekat vikten av deras synpunkter. 

Information om och genomförande av undersökningen har genomförts en enligt 

Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer:  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera om syftet med den aktuella 

forskningsuppgiften. 

Samtyckekravet innebär att deltagarna i en undersökning har rätt att själva avgöra om de vill 

delta eller ej. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagare i en undersökning ska ges största 

möjliga konfidentialitet samt att personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem.  

Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål. 

Då alla elever är över 16 har jag inte begärt samtycke från målsmän, utan endast meddelat 

eleverna om vikten av deras deltagande, men samtidigt också om vikten av frivillighet. 

Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar samtycke från målsmän till deltagare under 15 år om 

undersökningen är av känslig karaktär, något jag i detta fall inte bedömer som en aspekt.  

Som framgår av följebrevet har eleverna också informerats om syftet med enkäten och att 

deras svar kommer att behandlas konfidentiellt. Inställningar har gjorts i enkätprogrammet 

Questback för att även här förhindra någon från att komma åt elevernas identitet. Här framgår 
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också att nyttjandet av deras svar kommer att användas i syfte att bedriva forskning och 

utvecklingsarbete. 

4. Resultat 
Syftet med enkäten är i huvudsak två saker. Dels vill jag veta vad elever tycker är god 

undervisning och när de tycker att de lär sig bäst – alltså elevernas egna tankar om detta, och 

dels vill jag jämföra deras svar med de begrepp som jag tagit fram utifrån forskning och 

styrdokument gällande god undervisning.  

Inledningsvis ges en bild av elevernas uppfattningar utifrån enkel, beskrivande statistik som 

sedan sätts i relation till könstillhörighet. Jag har valt att inte undersöka bakgrundsvariabeln 

årskurs vidare då jag inte bedömer att det tillför något till mina huvudsakliga resonemang, 

medan könstillhörighet är en känd faktor till skillnader i syn på utbildning och lärande (t.ex. 

Jackson, 1990; Andersson, 1995). 

4.1 Elevers uppfattning om undervisning 

Enkätens tre första sidor inleds med rubriken ” Jag tycker lektioner är bra…” och följs av 19 

påståenden som inleds med ordet ”när…”som är konstruerade utifrån min begreppsdefinition. 

Påståendena syftar till att komma åt elevernas syn på undervisning med utgångspunkt i 

lektioner utifrån perspektiven strukturerad, varierad, tydlig, tillåtande och baserad på 

färdigheter.  

Påståendena i enkäten ska bedömas på en 4-gradig Likert skala, där mellanalternativet är 

bortplockat för att tvinga eleverna att ställning för eller emot påståendet. I mina inledande 

analyser har jag inte kunnat utröna några stora nyansskillnader, mer än att eleverna i större 

utsträckning tenderar att svara ”helt och hållet” positivt än ”absolut” negativt. I mina analyser 

har jag därför valt att förändra skalan för att endast redovisa positiva och negativa 

inställningar till påståenden kring undervisning och lärande. Fullständiga data för frekvenser 

och standardavvikelser finns i bilaga 3. 

Tabell 1. Svarsfrekvenser för elevers syn på bra lektioner 

Lektioner är bra när… Positiv (%) Negativ (%) 

Intressant innehåll 
 

95 5 

Läraren berättar vad som ska läras 88 12 

Lugnt i klassrummet 
 

90 10 

Läraren föreläser 
 

83 17 

Jobba i grupp  
 

78 21 

Olika aktiviteter under lektionen 85 14 

Läraren positiv till lektionsinnehåll 95 4 
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Läraren har en tydlig plan för lektionen 91 9 

Arbeta självständigt 
 

82 18 

Kunna påverka lektionsinnehåll 
 

85 15 

Läraren bestämmer vad som ska göras 82 18 

Få mycket hjälp 
 

89 11 

Läraren tar hänsyn till vad jag kan 96 4 

Varierade lektioner 
 

85 15 

Läraren leder- jag tyst 
 

77 23 

Diskutera med andra 
 

89 11 

Läraren berättar vad jag är bra på 91 9 

Jag förstår vad som förväntas av mig 92 8 

Göra fel utan att läraren blir arg 
 

95 5 

 
Resultaten i tabellen ovan kan man se är överlag positiva. Några aspekter av god undervisning 

avviker genom att vara aningen mer positiva eller aningen mer negativa.  

Det jag läser ut från elevernas svar är att de påståenden kring god undervisning som är tydligt 

kopplade till läraren och elevens personliga relation till läraren och innehållet är de som är 

mest positiva. Dessa påståenden har en positiv svarsfrekvens från och över 90 % och är 

följande, i stigande rangordning: Lugn i klassrummet, läraren berättar vad jag är bra på, 

läraren har en tydlig plan för lektionen, jag förstår vad som förväntas av mig, jag kan göra fel 

utan att läraren blir arg, innehållet är intressant, läraren har en positiv inställning till det som 

ska läras och starkast är att läraren tar hänsyn till mina kunskaper.  

Eleverna är överlag inte särskilt negativa till några av de påståenden kring undervisnings som 

de ställts inför, men några påståenden har ändå en negativ svarsfrekvens på 17 % och över 

och kan anses vara värda att titta lite närmare på. Dessa påståenden är, i stigande rangordning: 

läraren föreläser, läraren bestämmer vad som ska göras, arbeta självständigt, arbeta i grupp 

och starkast negativt är att läraren leder och jag arbetar tyst.  

Påståenden som handlar om att förstå vad som förväntas av eleven har störst spridning i 

svarsfrekvenserna.  

Vid en jämförelse för att se eventuella skillnader mellan flickor och pojkar finns endast 

marginella skillnader. Det går att utläsa att flickor i något högre utsträckning än pojkar vill 

vara med och påverka innehållet i undervisningen, Men skillnaderna kan knappast anses 
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signifikanta. Flertalet svarsalternativ är lika eller snarlika. Komplett redovisning av 

bakgrundsvariabeln kön finns i bilaga 4. 

Vid ett t-test av skillnaderna mellan pojkar och flickor har jag funnit följande 5 påståenden 

där skillnaderna trots allt är statistiskt signifikanta. 

Tabell 2. Signifikanta medelvärdesskillnader mellan flickor och pojkar 

Group Statistics 

 
Kön N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Jag tycker att lektioner är bra : när 

det är lugnt i klassrummet 

Man 110 1,60 ,815 ,078 

Kvinna 75 1,37 ,514 ,059 

Jag tycker att lektioner är bra : när 

läraren är positiv till det jag ska 

lära mig 

Man 110 1,44 ,643 ,061 

Kvinna 
74 1,22 ,446 ,052 

Jag tycker att lektioner är bra: när 

läraren leder och jag arbetar tyst 

Man 109 1,88 ,778 ,075 

Kvinna 75 2,13 ,920 ,106 

Jag tycker att lektioner är bra: när 

läraren tar hänsyn till mina 

kunskaper 

Man 110 1,46 ,616 ,059 

Kvinna 
75 1,24 ,430 ,050 

Jag tycker att lektioner är bra: när 

jag kan göra fel utan att läraren 

blir arg 

Man 108 1,47 ,703 ,068 

Kvinna 
75 1,21 ,527 ,061 
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Det vi kan se i tabellen ovan är att flickor är mer positiva till påståendena: lugnt i 

klassrummet, läraren tar hänsyn till vad jag kan, jag kan göra fel utan att läraren blir arg och 

läraren är positiv till det som ska läras. Däremot är pojkar mer positiva till påståendet: läraren 

leder och jag arbetar tyst. Skillnaden i påståenden är signifikant på en nivå över 5% nivå för 

alla variabler, vilket betyder att det är mer än 95% sannorlikt att skillnaden mellan flickor och 

pojkar är säkerställd i hela populationen.  

4.1 Elevers uppfattning om lärande 

Påståendena kring när elever tycker att de lär sig bäst är också utformade efter ovanstående 

begreppsdefinition med temana strukturerad, varierad, tydlig, tillåtande och fokuserad på 

färdigheter. Vidare är de utformade så att de till viss del matchar påståendena i den första 

frågan och därför också är kopplade till lektion. Alltså – när lär du dig bäst kopplat till den del 

av lärandet som skolan är delaktig i, det vill säga lektionsarbetet. Jag har medvetet valt bort 

frågeställningar kring inlärningsstilar eller annat som dels hade gjort frågeunderlaget mycket 

större och som dessutom inte hade lett till en större förståelse av hur skolans 

förbättringsarbete utifrån våra styrdokument korrelerar med elevernas syn på lärande. 

Fullständiga data för frekvenser och standardavvikelser finns i bilaga 3. 

Lower Upper

Equal 

variances 

assumed

18,685 ,000 2,135 183 ,034 ,227 ,106 ,017 ,436

Equal 

variances 

not 

assumed

2,318 182,022 ,022 ,227 ,098 ,034 ,420

Equal 

variances 

assumed

21,166 ,000 2,559 182 ,011 ,220 ,086 ,050 ,390

Equal 

variances 

not 

assumed

2,741 181,800 ,007 ,220 ,080 ,062 ,379

Equal 

variances 

assumed

2,866 ,092 -2,007 182 ,046 -,253 ,126 -,501 -,004

Equal 

variances 

not 

assumed

-1,946 141,336 ,054 -,253 ,130 -,509 ,004

Equal 

variances 

assumed

27,215 ,000 2,723 183 ,007 ,224 ,082 ,062 ,386

Equal 

variances 

not 

assumed

2,908 182,883 ,004 ,224 ,077 ,072 ,375

Equal 

variances 

assumed

16,077 ,000 2,703 181 ,008 ,259 ,096 ,070 ,448

Equal 

variances 

not 

assumed

2,844 179,886 ,005 ,259 ,091 ,079 ,439

Jag tycker 

att 

lektioner 

är bra: när 

läraren 

leder och 

jag arbetar 

Jag tycker 

att 

lektioner 

är bra: när 

läraren tar 

hänsyn till 

mina 

Jag tycker 

att 

lektioner 

är bra: när 

jag kan 

göra fel 

utan att 

Independent Samples Test
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference

95% Confidence 

Interval of the 

Jag tycker 

att 

lektioner 

är bra : när 

det är 

lugnt i 

klassrum

Jag tycker 

att 

lektioner 

är bra : när 

läraren är 

positiv till 

det jag 
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Tabell 3. Svarsfrekvenser för elevers syn på när de lär sig bäst. 

Jag lär mig bäst när… Positiv Negativ 

Tydligt vad som ska läras 
 

98 2 

Läraren visar exempel på bra resultat 91 9 

Innehållet som ska läras är nytt 
 

83 17 

Läraren ger återkoppling om hur jag kan bli bättre 
 

96 4 

Jag själv värderar vad jag kan 
 

82 18 

Kompisar kommenterar 65 35 

Innehållet som ska läras bygger på något jag redan 
kan 

88 12 

Arbetar självständigt 83 17 

Får hjälp 
 

88 12 

Arbetar i grupp 
 

78 22 

Diskutera med andra 84 16 

Diskutera med läraren 
 

85 15 

Jag förstår vad jag ska lära mig 
 

98 2 

Läraren berättar vad jag ska lära mig 94 6 

Läraren föreläser 
 

80 20 

En kompis förklarar 
 

74 26 

Jag förklarar för någon annan 
 

76 24 

Läraren berättar vad jag är bra på 91 9 

Jag söker information själv 77 23 

 

Påståendena som handlar om lärande framstår vid en första anblick också som i huvudsak 

positiva, och med det menar jag att de flesta alternativ har varit av den karaktären att eleverna 

upplevt att de bidrar till lärande. Här kan man dock se att några påståenden sticker ut mer 

positivit och mer negativt än de påståenden som är kopplade till lektionen.  
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När elever tycker att de lär sig bäst har i allra högsta grad att göra med tydlighet. De 

påståenden som får över 90 % positiv svarsfrekvens är, i stigande rangordning: jag får lösa 

uppgiften som jag vill, läraren visar exempel på goda resultat, läraren berättar vad jag ska lära 

mig, läraren ger återkoppling om hur jag kan bli bättre. Först på listan, med hela 98 % 

positiva svar kommer att det ska vara tydligt vad jag ska lära mig och jag förstår vad jag ska 

lära mig.  

Det som eleverna lyfter fram som mindre viktigt för inlärning är självständigt arbete, nytt 

innehåll och självvärdering. De påståenden som får rejält negativa svar, alltså från 20 % och 

mer av eleverna, är att läraren föreläser, grupparbete, förklara för någon annan, att en kompis 

förklarar och allra mest negativt är att en kompis kommenterar ens arbete. Återigen ser det ut 

som att metod är mindre viktigt – vare sig självständigt arbete eller grupparbete är något där 

man anser att man lär sig särskilt bra. Det som man verkar tycka är allra minst viktigt för 

inlärning är när man involverar sina klasskamrater som del i lärandet. Både att få hjälp från en 

kamrat och att få återkoppling på arbetet från en kamrat bedöms som mindre viktigt.  

I båda frågeunderlagen – alltså lektion och lärande – lyfts undervisningsmetoden fram som 

mindre viktig. När det gäller bra lektioner däremot verkar relationen elev-lärare vara väldigt 

viktig. Att lärare ger mig hjälp och talar om vad jag gör bra och utgår från mina förkunskaper 

för höga positiva resultat. När man tittar på lärande däremot blir relationen inte lika 

framträdande, utan tydlighet gällande innehåll och vad som ska läras betonas.  

Bland påståendena om lärande finns inga signifikanta skillnader mellan pojkar och flickors 

åsikter. Se bilaga 5. 

4.2 Styrdokument 

Utifrån svensk gymnasieskolas styrdokument har jag tidigare skapat en begreppsdefinition 

som jag utgått från när jag skapat enkäten som undersöker elevers syn på undervisning och 

lärande. Nedan kommer jag att koppla resultaten till denna begreppsdefinition för att se vilka 

likheter och/eller skillnader som finns mellan dessa. Vissa påståenden återkommer i flera av 

begreppen, medan vissa kan vara mer svårdefinierade. 

4.2.1 Begrepp 1: Strukturerad  

Begreppet utgår från relevanta mål och bygger på en systematik i ordningen i vilken saker gås 

igenom och bearbetas.  

Påståenden i enkäten som behandlar struktur är att läraren föreläser, läraren tar hänsyn till 

mina kunskaper, innehållet är intressant och jag förstår vad som förväntas.  

Intressant innehåll, förstå förväntningar och att läraren tar hänsyn till mina kunskaper är mer 

positivt orienterade än att läraren föreläser. 

Figur 1. Medelvärde för variabler som mäter begreppet struktur i relation till lektioner. 
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Diagramet visar att medelvärdet för alla variabler hamnar inom 1-2 på en 4- gradig skala där 

värden över 2 uttrycker negativ inställning och under 2 positiv inställning. Starkast positiv är 

variabeln ”intressant innehåll”. 

Jag testar dessa fyra påståenden med Cronbach’s Alpha och ser att dessa inte samvarierar. För 

en samvariation vill jag få ett värde över 70%, men här ligger resultatet på strax under 60 %. 

Tabell 4. Cronbach’s Alpha för begreppet struktur i relation till lektioner. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

,576 ,672 4 

 

Struktur 

 

Intressant 

innehåll 

Läraren 

föreläser 

Läraren tar 

hänsyn till vad 

jag kan 

Jag förstår vad 

som förväntas 

av mig 

Intressant innehåll 1,000 ,147 ,654 ,442 

Läraren föreläser ,147 1,000 ,171 ,247 

Läraren tar hänsyn till vad 

jag kan 
,654 ,171 1,000 ,372 

Jag förstår vad som 

förväntas av mig 
,442 ,247 ,372 1,000 

 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2

Struktur - lektion 

Begrepp 1:
Struktur
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Det påstående som avviker mest från elevernas svar är ”läraren föreläser” med Cronbach’s 

Alpha värden på under 25%. 

Om vi applicerar samma begrepp på lärande så kopplar jag påståendena: läraren föreläser, 

lärande bygger på något vi redan gjort, förstår vad jag ska lära mig, läraren berättar vad jag 

ska lära mig samt det är tydligt vad jag ska lära mig. 

Figur 2. Medelvärde för variabler som mäter begreppet struktur i relation till lärande. 

 

Diagramet visar att medelvärdet för alla variabler hamnar inom 1-2 på en 4- gradig skala där 

värden över 2 uttrycker negativ inställning och under 2 positiv inställning. Starkast positiv är 

variabeln ”tydligt vad jag ska lära…”. 

Resultatet vid ett reliabilitetstest med Cronbach’s Alpha visar att inte heller här finns något 

säkerställt samband mellan variablerna. 

Tabell 5. Cronbach’s Alpha för variabler som mäter begreppet struktur i relation till lärande. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

,567 ,674 5 

 

 

 

 

 

 

 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2

Struktur - lära 

Begrepp 1:
Struktur
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Struktur 

 

Tydligt vad 

jag ska lära 

mig 

Innehåll 

bygger på 

något vi 

redan gjort 

Förstår vad 

jag ska lära 

mig 

Läraren 

berättar vad 

jag ska lära 

mig 

Läraren 

föreläser 

Tydligt vad jag ska lära 

mig 
1,000 ,211 ,569 ,314 ,153 

Innehåll bygger på 

något vi redan gjort 
,211 1,000 ,282 ,166 ,145 

Förstår vad jag ska lära 

mig 
,569 ,282 1,000 ,413 ,302 

Läraren berättar vad jag 

ska lära mig 
,314 ,166 ,413 1,000 ,369 

Läraren föreläser ,153 ,145 ,302 ,369 1,000 

 

Jag testar att utesluta påståenden om att lärare föreläser, men får då ännu större 

reliabilitetsproblem. Elevernas synpunkter på påståenden kopplade till struktur samvarierar 

inte och jag kan därför inte säga att dessa påståenden mäter samma sak.  

Just vad gäller struktur har det varit svårt att tydligt koppla påståenden kring detta till 

enkätresultaten, men en struktur och systematik i form av tydlighet är något som får höga 

poäng av eleverna.  

4.2.2 Begrepp 2: Varierad 

Läraren använder en stor repertoar av undervisningsmetoder för att anpassa undervisningen 

efter elevernas förmåga. Läraren har stor tilltro till elevernas förmåga och kan inspirera till 

lärande. 

I begreppet varierad förstår jag påståenden kring framförallt metoder. Här tänker jag att 

följande påståenden från enkäten mäter detta: jobba i grupp, göra olika saker, jobba 

självständigt och varierade lektioner.  
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Figur 3. Medelvärde för variabler som mäter begreppet varierad i relation till lektion. 

 
 

Diagramet visar att medelvärdet för alla variabler hamnar inom 1-2 på en 4- gradig skala där 

värden över 2 uttrycker negativ inställning och under 2 positiv inställning. Dessa värden är 

mindre positiva då de starkare närmar sig värdet 2. Starkast negativ är variabeln ”jobba 

självständigt”. 

 

Jag gör på liknande sätt här ett reliabilitetstest för att se om dessa variabler samvarierar. Här 

får jag till och med negativ samvariation gällande påståendena arbeta självständigt och arbeta 

i grupp.  

Tabell 6. Cronbach’s Alpha för variabler som mäter begreppet variation i relation till lektion. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

,410 ,423 4 

 

Variation 

 

Jobba i 

grupp 

Olika 

aktiviteter 

under 

lektionen 

Arbeta 

självständigt 

Varierade 

lektioner 

Jobba i grupp 1,000 ,275 -, 103 ,172 

Olika aktiviteter under 

lektionen 
,275 1,000 ,128 ,349 

Arbeta självständigt -, 103 ,128 1,000 ,109 

Varierade lektioner ,172 ,349 ,109 1,000 

1,6

1,65

1,7

1,75

1,8

1,85

1,9

Varierad - lektion 

Variation - lektion
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Jag borde kunna se att påståendena olika aktiviteter och varierade lektioner samvarierar, men 

inte heller detta blir tydligt.  

Om man tänker sig att både begreppet struktur och variation handlar om lektionsinnehåll och 

metod i första hand så stämmer dessa begrepp inte i första hand överens med vad eleverna i 

min undersökning tycker är viktigast. Dessa påståenden är de som är minst avgörande för vad 

eleverna tycker är god undervisning.   

4.2.3 Begrepp 3: Tydlig 

Intentionerna med undervisningen beskrivs noga och eleven förstår vad som förväntas. 

Eleverna får relevant återkoppling som leder lärandet framåt. 

Begreppet som behandlar tydlighet lyfts tydligt fram av eleverna i sina svar både gällande 

lektionsarbete, men framförallt vad gäller lärande. 

Figur 4. Medelvärde för variabler som mäter begreppet tydlighet i relation till lektion. 

 

Diagramet visar att medelvärdet för alla variabler hamnar inom 1-2 på en 4- gradig skala där 

värden över 2 uttrycker negativ inställning och under 2 positiv inställning.  

Jag är även här intresserad av att se om man kan se en samvariation mellan påståenden som 

har med tydlighet att göra och har därför testat följande påståenden: läraren berättar vad som 

ska läras, läraren har en tydlig plan, läraren tar hänsyn till mina kunskaper, jag förstår vad 

som förväntas samt läraren berättar styrkor. 
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Tabell 7. Cronbach’s Alpha för variabler som mäter begreppet tydlighet i relation till lektion. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

,766 ,773 5 

 

Här får jag en samvariation på över 70 % enligt Cronbach’s Alpha och kan därför sluta mig 

till att det finns ett samband mellan dessa påståenden. Det är också utmärkande i resultaten att 

dessa påståenden värderas högt av eleverna. Men eftersom jag också kunde se en än tydligare 

samstämmighet till tydlighetsbegreppet vad gäller elevernas syn på lärande testar jag också de 

påståenden gällande lärande som jag kopplar hit, nämligen: tydligt vad jag ska lära, exempel 

på bra resultat, läraren ger återkoppling på hur jag kan bli bättre, förstår vad jag ska lära och 

att läraren berättar vad jag ska lära mig. 

Figur 5. Medelvärde för variabler som mäter begreppet tydlighet i relation till lärande. 

 

Diagramet visar att medelvärdet för alla variabler hamnar inom 1-2 på en 4- gradig skala där 

värden över 2 uttrycker negativ inställning och under 2 positiv inställning.  

 

 

 

1,1
1,15

1,2
1,25

1,3
1,35

1,4
1,45

1,5
1,55

Tydlig - lära 

Tydlig - lektion



38 
 

Tabell 8. Cronbach’s Alpha för variabler som mäter begreppet tydlighet i relation till lärande. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

,719 ,775 5 

 

Även här får jag positiv samvariation.  

4.2.4 Begrepp 4: Tillåtande 

Klimatet i klassrummet låter elever uttrycka sina åsikter i helklass eller grupp och gynnas av 

att elever vågar visa vad de kan respektive inte kan. Eleverna kan själva beskriva sin 

kunskapsnivå. 

Den tidigare forskning som jag tagit del av visar att elever i hög utsträckning vill vara 

medskapande och påverka sin skolgång. Svaren i enkäten visar på intet sätt något annat, men 

vissa av de påståenden som jag tillskriver tillåtande har fått negativa svar av eleverna. Över 

20 % av de tillfrågade eleverna tycker till exempel inte att självvärdering och kamratvärdering 

är viktiga för lärandet, medan forskning absolut tycker att detta är relevant.  

Hur man upplever tillåtande har jag mätt i följande påståenden i enkäten: lugnt i klassrummet, 

jobba i grupp, påverka innehållet i undervisningen, diskutera med andra och att man kan göra 

fel utan att läraren blir arg.  

Figur 6. Medelvärde för variabler som mäter begreppet tillåtande i relation till lektion. 
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Diagramet visar att medelvärdet för alla variabler hamnar inom 1-2 på en 4- gradig skala där 

värden över 2 uttrycker negativ inställning och under 2 positiv inställning.  

Vid ett Cronbach’s Alpha test visar resultatet att dessa variabler inte samvarierar. 

Tabell 8. Cronbach’s Alpha för variabler som mäter begreppet tillåtande i relation till lektion. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

,595 ,591 5 

 

Tillåtande 

 

Lugnt i 

klassrummet Jobba i grupp 

Kunna 

påverka 

lektionsinneh

åll 

Diskutera 

med andra 

Göra fel utan 

att läraren 

blir arg 

Lugnt i klassrummet 1,000 ,143 ,180 ,110 ,349 

Jobba i grupp ,143 1,000 ,357 ,431 ,098 

Kunna påverka 

lektionsinnehåll 
,180 ,357 1,000 ,294 ,124 

Diskutera med andra ,110 ,431 ,294 1,000 ,155 

Göra fel utan att läraren 

blir arg 
,349 ,098 ,124 ,155 1,000 

 

Vid samma analys fast utifrån lärande ser en jämförelse av påståendena självvärdering, 

kompisar som kommenterar, grupparbete, diskutera med andra och läraren samt låta en 

kompis förklara följande utfall, men en större samvariation. 
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Figur 7. Medelvärde för variabler som mäter begreppet tillåtande i relation till lärande. 

 

Diagramet visar att medelvärdet för alla variabler hamnar inom 1-2 på en 4- gradig skala där 

värden över 2 uttrycker negativ inställning och under 2 positiv inställning.  

Tabell 9. Cronbach’s Alpha för variabler som mäter begreppet tillåtande i relation till lärande. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

,725 ,726 6 

 

 

Dessa påståenden har alla fått mer negativa svar av eleverna då dessa inte anses lika viktiga 

för lärande som påståenden som handlar om tydlighet i innehåll och relationen elev-lärare.  
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4.2.5 Begrepp 5: Fokuserad på färdigheter  

Ämneskunskapen som lärs in ska kunna användas på flera olika sätt genom 

problemlösningskunskap och vardagskunskap. Innehållet i undervisningen förklaras, 

argumenteras, förhandlas och diskuteras. 

Detta begrepp har en mer summativ karaktär av undervisning och lärande som helhet och jag 

anser mig inte kunna plocka ut enskilda påståenden som på ett tillförlitligt sätt mäter detta. 

Här anser jag att det har att göra med meningsskapande i undervisningen, något som tydligt 

lyfts fram i läroplanen för gymnasieskolan (2011). I undervisningen ska skapas en röd tråd 

som ger elevens utbildning mening och perspektiv gällande den framtid som eleverna går till 

mötes. Det entreprenöriella lärandet betonas. Jag återkommer till detta i diskussionen.  

4.3 Elevers uppfattning och våra styrdokument 

Resultaten som ovan presenterade visar på en stor överensstämmelse i elevernas uttryck för 

vad som är god undervisning och lärande i jämförelse med den begreppsdefinition som jag i 

arbetet utgått ifrån. I redovisningen utifrån de olika begreppen har jag inte kunnat statistiskt 

säkerställa att de påståenden jag ställt mäter det jag har haft som avsikt utifrån de fem 

begreppen, men som enskilda påståenden i relation till begreppsdefinitionen kan jag inte se 

något problem att dra slutsatser. 

Begreppen tydlig och i viss mån även strukturerad har övervägande positiva svar och är de 

områden där eleverna och svensk skolas styrdokument stämmer bäst överens. Utöver detta 

kan man se att majoriteten av elevernas svar på alla påståenden är positiva, med medelvärden 

under 2. Påståendena har värderats på en skala 1-4, där 1-2 är positivt och 3-4 är negativt.  

Resultaten visar på några områden där eleverna är mer uttalat negativa, även om det inte är 

någon majoritet. Dessa hänger ihop med undervisningsmetoder i större utsträckning och är 

kopplade till begreppet variation. Variation i form av en bred repertoar av 

undervisningsmetoder lyfts i styrdokumenten (2011a, 2012) samt aktuell forskning (Hattie, 

2009, 2012) men betonas inte lika tydligt av eleverna. Ett område i enkäten särställer sig som 

tydligt negativt, då 35% av eleverna uttrycker en negativ inställning till detta och det handlar 

om kamratbedömning. Forskning (Hattie, 2009, Wiliam, 2010) lyfter detta som viktigt för 

elevers lärande, men detta har inte en framträdande position i våra styrdokument och kan 

därför inte utgöra en diskrepans mellan elevers syn på undervisning och lärande och våra 

styrdokument (2011a, 2012). 
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5. Diskussion 
Resultaten av enkäten visar vad elever tycker om undervisning och lärande. Mina försök att 

gruppera elevernas svar utifrån min begreppsdefinition visade sig vara svårare än väntat. 

Resultaten som jag funnit är mer intressanta i relation till forskning och skolans styrdokument 

än i relation till statistiska beräkningar. Därför kommer jag nedan att diskutera och försöka 

analysera och värdera mina resultat i enlighet med mina forskningsfrågor. Intressant blir att 

jämföra elevernas syn på undervisning och lärande med styrdokumenten, men också att se vad 

resultaten kan bidra med för fortsatt forskning kring elevperspektivet. 

5.1 Undersökningen 

Arbetet med min egen forskningsprocess har varit delvis krävande. Min ursprungliga idé om 

att skapa en större förståelse för mina elevers syn på undervisning och lärande har delvis fått 

stå tillbaka för arbetet med att förankra och bedriva en vetenskaplighet som jag inte är helt 

bekväm med. Detta har skapat vissa problem i mina resultat.  

Mina forskningsfrågor är baserade på en generell nyfikenhet och viljan och tron på att skapa 

ny kunskap inom ett område som är relativt outforskat. Att finna källor som tar sig an det 

perspektiv jag hade i startläget har varit komplicerat, men med en utvidgad syn på begreppen 

utbildning och lärande har jag lärt mig mycket och hittat mycket intressant och relevant 

läsning. Det som framkommer är också en relativt stor samstämmighet i svensk och 

internationell forskning om eleven som intresserad och delaktig. 

Vidare har mitt fokus ur ett resultatsammanhang visat sig vara relativt okomplicerat. Jag har 

underlåtit mig att faktiskt kunna visa på samband – något som hade gett metoden en mycket 

starkare kvantitativ karaktär. Nu tycker jag att styrkan i mina resultat är det som man kan se 

när man mer kvalitativt tar sig an och analyserar resultaten. Detta betyder i sig att resultaten 

för mig som pedagog och för mig i mitt kvalitetsarbete är ovärderliga, men ur ett rent 

kvantitativt perspektiv har uppsatsen vissa tillkortakommanden.  

För att skapa en egentligen ännu mer intressant undersökning kunde jag ha haft med ett 

jämförande perspektiv. Det hade varit relevant att sätta elevernas syn på undervisning och 

lärande i relation till hur de upplever att de blir undervisade. Detta var en fråga som vid något 

tillfälle under genomförandet ställdes av en elev. Hen undrade om man skulle svara vad man 

tyckte eller hur det var. Jag svarade att syftet med undersökningen är att komma åt elevens 

åsikter, inte att undersöka hur lektionerna ser ut. Detta ser jag idag som något som saknas, 

men också som något jag inte förutsåg eller medvetet valde bort. Mina forskningsfrågor är 

väldigt väl definierade utifrån att begränsa perspektivet till att handla om elevers åsikter – inte 

om att undersöka klassrum. Idag ser jag att uppsatsen hade vunnit kraft genom att ha 

undersökt även detta perspektiv, och det är därför något som jag tar med mig inför framtida 

undersökningar.  

5.1 Elevers uppfattning om undervisning och lärande 

I min roll som lärare är det viktigaste uppdraget jag har att öka elevernas måluppfyllelse. Jag 

vill att alla mina elever ska lyckas nå så långt det är möjligt, men för mig är det också viktigt 

att bygga relationer och skapa trygghet och trivsel. Skolans läroplan vilar på just dessa två 
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uppdrag – kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget (Skolverket, 2011a). Hattie (2009) 

säger att det viktigaste en lärare har att ta hänsyn till är att alltid arbeta utifrån bevis för 

elevernas lärande och att se elevernas lärande genom deras ögon. I den dagliga 

undervisningen kan detta ske med ett flertal enkla utvärderingsmetoder. Resultaten från min 

undersökning bidrar till att ge mig som lärare en ännu större förståelse för hur elever upplever 

att de lär sig och därför en större möjlighet till att bygga min undervisning på bevis om 

elevers lärande.  

I mina resultat och i diskussionen behandlar jag elevernas svar utifrån dem som grupp. Det 

kan vara problematiskt att göra detta. Som Kroksmark (2013) skriver så lär sig alla på olika 

sätt och elevperspektivet i sig är ett individuellt perspektiv. Eleverna har svarat på enkäten 

utifrån sig själva och sina individuella upplevelser. Därför blir mina slutsatser klumpiga i den 

bemärkelsen att de i allt väsentligt endast påvisar tendenser. Våra styrdokument (Skolverket, 

2011) lyfter vikten av att anpassa undervisning efter individens förutsättningar. Därför 

behöver lärare fortsätta samla bevis för elevers lärande och för elevers uppfattningar om sin 

skolvardag. 

Med detta sagt kommer jag vidare att hantera resultaten från undersökningen utifrån elever 

som grupp. Och vad är det då eleverna lyfter som viktigt för god undervisning och effektivt 

lärande? 

Det första som jag vill lyfta fram utifrån enkätsvaren är ett fokus på tydlighet. De påståenden i 

enkäten som jag kopplar till begreppet tydlighet var de svar som fick starkast positiv 

svarsfrekvens. Inom området god undervisning är det som betonas att läraren har en plan och 

utgår från elevens förkunskaper och att eleven förstår vad som förväntas av honom eller 

henne. I relation till lärande betonas att det ska vara tydligt vad jag ska lära mig. I tydlighet 

lägger jag in lärarens tydlighet i relation till intention, men också en tanke omkring förståelse 

för det är så flera av dessa påståenden är formulerade. Alltså tydlighet i form av att man 

förstår vad som ska läras, förstår vilka förväntningar som finns på en som elev och att läraren 

tar hänsyn till ens förkunskaper i planeringen av undervisningen. Sedan 1994 och införandet 

av den målinriktade bedömningen i skolan har det varit viktigare för en elev att förstå vad 

som ska läras och vad som ska bedömas eftersom man inte längre jämförs med sina kamrater 

utan värderas mot en skala mål som ska uppnås. Detta tror jag har gjort att lärare under lång 

tid haft detta fokus för ögonen och blivit bättre och bättre på att förmedla ett tydligt innehåll 

för eleverna. Hattie (2009) presenterade sin meta-studie över påverkansfaktorer som påverkar 

elevernas resultat och lyfter också han detta med tydlighet och förväntningar som klart 

avgörande för kunskapsutveckling. Det hans forskning bidrar till ett är stort uppsving för det 

som kallas formativ bedömning. Formativ bedömning handlar om att man använder 

bedömning, eller återkoppling, som en del av lärandet istället för en del av slutvärderingen av 

en elevs prestation. Genom tydlighet i vad som ska läras och bedömas – genom att ge tydliga 

exempel på resultat på olika nivåer – skapar man trygga undervisnings och 

bedömningssituationer där eleven hela tiden leds mot att utvecklas till att uppnå sin fulla 

potential. Wiliam (2011) menar just att formativ bedömning är det som gör att undervisningen 

leder till lärande och inte går förlorad på vägen. Att vara tydlig med kunskapsinnehåll är ett av 
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ledorden i svensk gymnasieskolas läroplan och i Skolverkets Allmänna råd (2012), så vad 

gäller denna definition av god undervisning är eleverna överens med våra styrdokument. 

Min fundering här blir ändå varför eleverna lyfter just tydlighet så starkt både vad gäller 

definition av god undervisning men också som viktigt för lärande. Jag tänker två saker 

egentligen. För det första så har formativ bedömning som förhållningssätt börjat genomsyra 

vår verksamhet och det kan mycket väl vara så att eleverna upplever att detta är viktigt, eller 

att vi lärare verkar tycka att det är viktigt. Tidigare forskning (Hattie, 2009,2011; Wiliam, 

2001, 2011; Nikolajsen, 2005; Lundell, 1999; Larsson & Spetz, 1999) lyfter lärarens roll som 

viktig när elever pratar god undervisning och därför kan det vara så att eleverna anser de saker 

vara viktiga, som de bedömer att läraren tycker är viktiga. Den andra faktorn som jag tror kan 

vara relevant i sammanhanget är just elevers önskan att vara medskapande. Flertalet av de 

underökningar som jag tagit del av påpekar att elever vill vara delaktiga och ha inflytande 

över sin verksamhet (Hattie, 2009,2011; Wiliam, 2001, 2011; Nikolajsen, 2005; Lundell, 

1999; Larsson & Spetz, 1999; Andersson, 1995; Teaching and Learning Research 

Programme). Ungdomar idag tillbringar runt 35 timmar i veckan i skolverksamhet, med 

lektioner, raster, kamrater och lärare. Min bedömning är att elever som tillbringar så mycket 

tid i skolan vill känna att det man gör är meningsfullt och viktigt och kommer att bedömas. 

Jag upplever att elever inte alltid behöver tycka att alla uppgifter är meningsfulla- ofta bara 

gör de det som de blir tillsagda och litar på att läraren vet vad som gäller. Detta tror jag kan 

förklara resultatens fokus på de aspekter av undervisning och lärande som handlar om 

lärarbeteende snarare än metoder som tydligare är kopplade till elevens egen arbetsinsats. I 

detta ligger också att om de inte upplever att uppgiften kommer att bli bedömd, eller om de 

inte förstår på vilket sätt en uppgift är relevant så känns det meningslöst. Jag misstänker att 

eleverna här kanske definierar lärande som att lyckas med sina uppgifter. Detta kan ha att 

göra med att jag gett påståendena ett så tydligt fokus kopplat till skolvardagen och 

lektionerna. Det är troligt att de hade definierat sin inlärning annorlunda om jag hade frågat 

efter inlärningsstil, miljö, tid på dygn till exempel.  

I påståenden kring tydlighet lägger jag också in en känsla av att relationen är viktig. 

Tydligheten som diskuterad ovan handlar om tydlighet i relation till innehållet, men jag tror 

att tydlighet som i relationen lärare-elev är minst lika viktig, som jag redovisade i stycket 

ovan. Hattie (2009) lyfter förväntningar som en av de allra mest avgörande faktorerna, det vill 

säga att en lärare tror på sina elevers förmåga. Detta kan man inte göra utan att faktiskt 

engagera sig i varje elev och skapa en förtroendefull relation där eleven känner sig sedd och 

trodd på. I enkäten lyfter mina respondenter vikten av att läraren utgår från elevens kunskaper 

– alltså att läraren vet vad jag som elev kan. Aspelin och Persson (2011) skriver om den 

relationella pedagogiken som är ett teoretiskt synsätt på undervisning som innebär just att 

lärande sker i relationer – dels struktureralla relationer till innehåll, men också relationen på 

ett mer personligt plan till en elev. Jonsson (2014) har i sin uppsats undersökt elever med hög 

frånvaro och kunnat se att förtroendefulla relationer just är det som kan få en elev med hög 

frånvaro tillbaka till skolan.  

Hattie (2009) lyfter vikten av ett tillåtande, kommunikativt klassrumsklimat. Eleverna i min 

undersökning fokuserar väldigt på det som händer i klassrummet, relationen mellan lärare, 
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elev, innehåll men också hur detta kommuniceras och görs tydligt. Men de uttrycker en större 

skepsis till vikten av att diskutera med andra och att bedöma sig själv, andra och att bli 

bedömd av andra än läraren. Just kamratrespons är det påstående som får högst negativ 

svarsfrekvens med 35 %.  

Både Hattie (2009) och Wiliam (2011) lyfter självvärdering och kamratrespons som väldigt 

positivt för kunskapsutvecklingen. Men båda dessa metoder bygger på att det finns ett 

tillåtande klimat i klassrummet. Att en elev tillåts säga fel och våga testa sina hypoteser utan 

rädsla för att det ska påverka bedömning negativt. Wiliam (2013) presenterar pedagogiska 

metoder som ”no hands up” och ”two stars and a wish” i boken Att följa lärande: formativ 

bedömning i praktiken. Tanken med dessa är att fokusera på vikten och betydelsen av allas 

deltagande och kan om de används rätt och introduceras på ett bra sätt skapa det 

klassrumsklimat som kan leda till ökad måluppfyllelse. ”No hands up” handlar om att inte låta 

de elever som snabbast tänkt färdigt och räcker upp handen svara, utan att involvera alla 

elever genom att slumpa fram vem som ska få svara och utifrån ett förhållningssätt till 

deltagande som bygger på att alla hjälps åt att reseonera sig fram till svaret och att det är 

tillåtet att svara fel. ”Two stars and a wish” är ett sätt för elever att ge återkoppling som 

bygger på att eleven kommenterar två saker som man tycker är bra och en sak som kan 

utvecklas utifrån målen för uppgiften. Det handlar om att aktivera eleverna som lärresurser för 

varandra. 

Lärande främjas av att diskutera med andra och att värdera andras och egna insatser för att 

bättre förstå vad som ska bedömas och vad som krävs både för att lyckas och att bli bättre. 

Men eleverna som svarat på min enkät tycker inte att detta är viktigt i deras lärande. Detta kan 

bero på att de kanske inte är vana vid att arbeta på det sättet och därför inte ser vinsten med 

det. Det framgår inte av min undersökning hur lektioner faktiskt bedrivs. Dock är det min 

uppfattning att det kan kännas otryggt att visa upp sina resultat för en kompis. Vill man visa 

andra hur bra eller hur dålig man är? Att visa sina alster för en lärare och bli bedömd av denne 

är ett nödvändigt ont som man skolas in i ifrån tidig ålder. Alltså lärare mot elev, där finns en 

maktbalans som inte går att komma ifrån, men kamrater emellan vill man inte konkurrera. Av 

vikt kan man också anta att bedömningssituation i sig är. Bedömning sker i slutändan alltid 

individuellt, och då är det rimligt att tänka att man vill prestera individuellt. Det gäller då att 

bygga ett så tillåtande klimat i klassrummet att kommentarer från kamrater inte ses som 

konkurrens eller en bedömningssituation utan som ett tillfälle att lära. Eftersom vi alla har 

olika infallsvinklar när vi går in i ett arbete utifrån våra varierande förförståelser så är det 

absolut nyttigt att ventilera detta tillsammans och skapa försåtelse för att det finns olika vägar 

att nå fram till ett resultat. Det är också av vikt i det entreprenöriella lärandet att våga testa 

olika sätt. Det som jag kan se som viktigt är att betona vikten av lärande framför bedömning i 

sammanhang där man låter elever värdera sitt eller andras arbeten.  

Vidare säger Hattie (2009) att det är viktigt att lärare har en bred repertoar av 

undervisningsmetoder för att lyckas.  De påståenden i min enkät som handlar mer om metoder 

– enskilt arbete, grupparbete, föreläsning, informationssökning med flera får inte samma 

positiva svar som tydlighet. Eleverna säger däremot att de gärna löser uppgifter på sitt eget 

sätt, vilket är ett tecken på vikten av att vara medskapande. Bedömning för lärande handlar 
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inte i första hand om att värdera undervisningsmetoder utan är ett förhållningssätt till 

undervisning och bedömning som bygger på att lärande sker genom ständig återkoppling mot 

tydliga mål. Undervisningsmetoder som ligger under didaktikforskning är relevant för lärare 

att ta del av och anpassa till den aktuella elevgruppen. Ändå är eleverna inte lika övertygade 

om att metoden leder till lärande som de är att tydlighet och relation leder till lärande. Svaret 

till denna diskrepans tror jag står att finna i just relationen. Eleven står i underläge och 

förväntar sig att läraren är den professionelle som vet hur ett innehåll ska läras in på bästa sätt. 

Som elev reflekterar man inte över huruvida en metod är bättre än en annan, bara över att 

läraren varierar undervisningen och att läraren gör detta utifrån erfarenhet och kunskap.  

Få skillnader finns i syn på undervisning och lärande mellan flickor och pojkar. Jacksons 

(1990) bok tar upp att flickor generellt är nöjdare än pojkar och en jämförelse av medelvärden 

mellan flickor och pojkar i min enkät visar på en viss majoritet av positiva svar för flickor. 

Dessa medelvärdeskillnader testades och i fem påståenden kopplade till lektioner kan man se 

att medelvärdesskillnaden är statistiskt signifikant. Flickor är mer positiva till påståendena: 

lugnt i klassrummet, läraren tar hänsyn till vad jag kan, jag kan göra fel utan att läraren blir 

arg och läraren är positiv till det som ska läras. Däremot är pojkar mer positiva till påståendet: 

läraren leder och jag arbetar tyst. Flickor är generellt mer nöjda och kan därför anses svara 

mer positivt, men varför tycker flickor inte att det är positivt med en lärare som leder och att 

man som elev arbetar tyst? Flickor lyfter vikten av att hänsyn tas till mig som elev och att 

läraren ska vara positiv. Detta kan tyda på att flickor är mer beroende av relationen och 

inflytande för att trivas och kan förklara tendensen ovan i deras svar. 

5.2 Elevers uppfattningar och våra styrdokument 

Uppsatsen tredje forskningsfråga handlar om att belysa våra styrdokument som genomsyrar 

vår skolas förbättringsarbete och fortbildningsinsatser och jämföra dessa med elevernas 

uppfattningar kring undervisning och lärande. Utifrån styrdokumenten skapade jag en 

begreppsdefinition som jag sedan testade genom att försöka skapa indexvariabler utifrån 

begreppen. Detta lyckades jag inte riktigt få till på det sätt jag hade önskat, men det är ändå 

fullt möjligt att dra slutsatser utifrån underlaget. 

Enkätsvaren visar på att eleverna bedömer de allra flesta påståendena om undervisning och 

lärande som positiva och därigenom bedömer jag att elevsvaren stämmer överens med den 

begreppsdefinition kring god undervisning som jag skapat inledningsvis. De påståenden där 

eleverna ändå tar ett större avstånd från påståendena handlar om kamratbedömning och detta i 

sig är inget som våra styrdokument kräver att vi ska arbeta med. Däremot kan man se det som 

ett tecken på att eleverna kanske inte alltid känner av ett tillåtande klimat i klassrummet och 

detta kan då lyftas som något där vi kan utvecklas.  

Överlag kan jag inte se något tecken på att det utvecklingsarbete som bedrivs hos oss och på 

många andra skolor, kring till exempel formativ bedömning, skulle gå stick i stäv med 

elevernas uppfattningar utan att forskning kring undervisning och lärande har fångat de 

aspekter som även eleverna lyfter som viktiga.  
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5.3 Avslutande kommentarer 

Arbetet med att öka elevernas måluppfyllse präglas av avgöranden och begränsningar. Hur 

mycket orkar en pedagog egentligen att ”förbättras” samtidigt som vardagen ska fungera? 

Med detta i åtanke är det avgörande att man i skolans kvalitetsarbete har en röd tråd för sitt 

fortbildningsarbete och att man satsar på utveckling som man ser ger resultat. Undervisningen 

ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och därför går skolledare och lärare till 

forskning för att hitta stöd för vårt arbete. Men det är viktigt att inte bara greppa ett halmstrå, 

utan också sätta teorier i relation till praktiken för att hitta det vi kan tänka oss ställa upp på. 

På den skola där jag arbetar är bedömning för lärande ett fokusområde som bygger på vad 

våra styrdokument förordar och vi har utifrån detta bedrivit fokuserad och medveten 

fortbildning. Resultaten som jag presenterat ovan visar också att eleverna upplever vår 

definition av god undervisning och effektivt lärande på samma sätt som styrdokumenten och 

detta ger styrka till det utvecklingsarbete kring bland annat formativ bedömning som bedrivs 

på min och många andras arbetsplats idag.  

Lärare har en gedigen pedagogisk utbildning i ryggen som borde betyda att det är läraren som 

har att träffa avgörande beslut kring undervisningen och som har kunskap om hur 

undervisning bidrar till elevernas lärande. Om läraren dessutom kan göra detta med elevers 

syn på lärande för sina ögon så torde man kunna nå långt. Hattie (2009, 2012) har grundat 

begreppet synligt lärande och följande två citat från hans texter får avsluta denna uppsats.  

”Know thy impact” – bygg din undervisning på bevis för elevers lärande, samt ”when 

teachers see learning through the eyes of their students” – när lärare ser elevens lärande 

genom dennes ögon så kommer du att lyckas. Elevperspektiv på undervisning och lärande är 

högst relevant – och högst individuellt – och behöver genomsyra lärarens planering av 

undervisning och lärande. 

5.5 Förslag till fortsatt forskning 

Det framgår för mig som absolut relevant att ta vara på elevperspektivet i ett 

utvecklingsarbete. Tidigare forskning (Teaching and Learning Research Programme, 2001-

2003; Jackson,1990; Andersson m.fl., 1994) visar att lärare och skolledare har mycket att lära 

av eleverna och även de själva om de får möjlighet att reflektera kring just undervisning och 

lärande. Det är alltså oerhört fruktbart för alla inblandade att ta tillvara så många synpunkter 

som möjligt i lärararbetet. För mig i min roll som kvalitetsutvecklare kommer resultaten från 

denna uppsats ligga till grund för hur vi fortsätter bedriva ett systematiskt förbättringsarbete 

och som en stärkande faktor när det gäller att motivera kollegor till att delta i 

utvecklingsarbete. Precis som eleverna vill vara medskapande och känna meningsfullhet vill 

vi som arbetar i skolan att det vi gör ska bli synligt och belönas.  

Det största bidraget som denna uppsats givit mig är en större förståelse för hur elever ser på 

god undervisning och effektivt lärande, men det har också ställt nya frågor. Nu när jag 

analyserar mina resultat skulle jag vilja sätta elevernas synpunkter i perspektiv till det som de 

möter. Om jag nu kan kartlägga hur eleverna vill att en bra lektion ska vara och hur de lär sig 

bäst – och detta också visar sig vara i stor grad samstämmigt, kan det vara av största intresse 

att undersöka hut ofta de tycker att de möter bra undervisning och förutsättningar för att lära. 
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Detta är den största bristen med min undersökning och något jag hoppas kunna utforska 

vidare i ett annat sammanhang.  

Jag har också fått en större förståelse för den koppling som görs mellan undervisning och 

lärarroller och detta perspektiv kunde alldeles säker bidra till en bredare förståelse av 

elevernas syn på undervisning och lärande. Överlag kan en tydligare koppling mellan 

skolvardagen och elevernas syn vara ett intressant område för fortsatt forskning.  

Flickor och pojkars skillnad i nöjdhet som visats i tidigare forskning vore också relevant att 

lyfta in i perspektivet undervisning och lärande. Min undersökning visar endast ett fåtal 

skillnader mellan flickor och pojkars syn på lektioner och när man lär sig bäst, men det kan 

mycket väl vara så att om man har olika grundinställning till skolan så har man säkert också 

delvis olika inställning till god undervisning. Varför tycker till exempel flickor att det är 

viktigt att vara medbestämmande i högre grad än pojkar? 

En sista reflektion är huruvida man ska eller bör undervisa som eleverna vill bli undervisade 

eller enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Denna reflektion ställs inte riktigt på sin spets 

här då resultaten visar sig i mångt och mycket samstämmiga, men funderingen har hela tiden 

funnits i bakhuvudet. Om eleverna tycker något helt annat än vad vi prioriterar som viktigt – 

vad betyder då det? Är det ett bevis för att vi bedriver fel typ av utvecklingsarbete eller ett 

bevis för att eleverna tänker fel? Vems prioriteringar är det som ska få vara vägledande? 

Frågan kring tolkningsföreträde är absolut relevant, då forskning som bedrivs utifrån Herbarts 

och Piagets tankar om exakta sekvenser i lärande ger andra förhållningssätt än den formativa 

bedömningen som i stort ser lärande som en del av det sociala samspel som sker i ett klassrum 

mellan lärare-elev och mellan elev-elev.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

FÖLJEBREV ELEVENKÄT OM UNDERVISNING OCH LÄRANDE. 

Denna enkät är formulerad av mig, Linda Karlsson, lärare på skolan, som skriver en uppsats 

vid Karlstads universitet där jag vill ta reda på vad ni elever tycker om undervisning = 

lektioner, och lärande = när du lär dig bäst.  

Jag vill att du tänker kring undervisning. Med undervisning menar jag det som sker på dina 

lektioner med dina klasskamrater och dina lärare. Syftet med denna enkät är att lära mig mer 

om hur du som elev uppfattar den undervisning som du får och vad du tycker är bra 

undervisning. Jag vill också lära mig mer om när du tycker att du lär dig bäst. Enkäten tar inte 

lång stund att genomföra, men för mig är det jätteintressant att ta del av dina åsikter! 

Enkäten består av två rubriker med påståenden som jag vill att du ska värdera. Rubrikerna är: 

1. Jag tycker att lektioner är bra när… och 2. Jag tycker att jag lär mig bäst när… 

Jag vill att du värderar påståendena på en skala 1-4 där 1 är stämmer helt och 4 stämmer inte 

alls.  

Du som genomför enkäten förblir anonym – ingenstans kommer din identitet att framgå eller 

redovisas. Genomförandet bygger också på din frivillighet, men jag hoppas verkligen att du 

kan ta dig tiden att svara på mina frågor då det kommer att hjälpa mig mycket i arbetet med 

kvalitet på skolan och arbetet med att förbättra skolan och undervisningen för dig som elev.  

Tack på förhand, 

Linda  
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Bilaga 2 

Enkäten 

Kön: Man/Kvinna/Annan könsidentitet 

Årskurs: 1/2/3 

Jag tycker att lektioner är bra: 

när innehållet är intressant 

när läraren berättar vad jag ska lära mig 

när det är lugnt i klassrummet 

när läraren föreläser 

när jag jobbar i grupp 

när jag gör olika saker under lektionen 

när läraren är positiv till det jag ska lära mig 

när läraren har en tydlig plan för lektionen 

när jag jobbar självständigt 

när jag är med och bestämmer hur vi ska jobba 

när läraren bestämmer vad jag ska göra 

när jag får mycket hjälp 

när läraren tar hänsyn till mina kunskaper 

när lektionerna är varierade med olika moment hela tiden 

när läraren leder och jag arbetar tyst 

när jag diskuterar med andra 

när läraren berättar vad jag är bra på 

när jag förstår vad som förväntas av mig 

när jag kan göra fel utan att läraren blir arg 

 

Jag tycker att jag lär mig bäst: 

när det är tydligt vad jag ska lära mig 

när jag får se exempel på hur ett bra resultat kan se ut 

när det som ska läras in är nytt 
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när läraren talar om vad jag gör bra och vad som kan göras bättre 

när jag själv värderar vad jag kan 

när kompisar ger kommentarer på mina uppgifter 

när det som ska läras in bygger på något vi redan gjort 

när jag jobbar självständigt 

när jag får mycket hjälp 

när jag jobbar i grupp 

när jag diskuterar med andra 

när jag diskuterar med läraren 

när jag förstår vad jag ska lära mig 

när läraren berättar vad jag ska lära mig 

när läraren föreläser 

när en kompis förklarar 

när jag förklarar för någon annan 

när jag söker information själv 

när jag får lösa uppgiften som jag vill 

 

Försök beskriva en bra lektion 

Försök beskriva en dålig lektion¨ 

Övriga kommentarer om undervisning och hur du lär dig bäst 
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Bilaga 3 

Medelvärden alla variabler 

Descriptive Statistics 

 N 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation 

Jag tycker att lektioner 

är bra : när innehållet är 

intressant 

186 1 4 1,29 ,599 

Jag tycker att lektioner 

är bra : när läraren 

berättar vad jag ska lära 

mig 

186 1 4 1,65 ,706 

Jag tycker att lektioner 

är bra : när det är lugnt 

i klassrummet 

186 1 4 1,51 ,715 

Jag tycker att lektioner 

är bra : när läraren 

föreläser 

186 1 4 1,88 ,843 

Jag tycker att lektioner 

är bra : när jag jobbar i 

grupp 

185 1 4 1,70 ,823 

Jag tycker att lektioner 

är bra : när jag gör 

olika saker under 

lektionen 

186 1 4 1,72 ,764 

Jag tycker att lektioner 

är bra : när läraren är 

positiv till det jag ska 

lära mig 

185 1 4 1,35 ,580 

Jag tycker att lektioner 

är bra: när läraren har 

en tydlig plan för 

lektionen 

184 1 4 1,55 ,659 

Jag tycker att lektioner 

är bra: när jag jobbar 

självständigt 

185 1 4 1,84 ,770 

Jag tycker att lektioner 

är bra: när jag är med 

och bestämmer hur vi 

ska jobba 

184 1 4 1,75 ,748 
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Jag tycker att lektioner 

är bra: när läraren 

bestämmer vad jag ska 

göra 

186 1 4 1,88 ,736 

Jag tycker att lektioner 

är bra: när jag får 

mycket hjälp 

186 1 4 1,59 ,694 

Jag tycker att lektioner 

är bra: när läraren tar 

hänsyn till mina 

kunskaper 

186 1 3 1,37 ,557 

Jag tycker att lektioner 

är bra: när lektionerna 

är varierade med olika 

moment hela tiden 

185 1 4 1,72 ,762 

Jag tycker att lektioner 

är bra: när läraren leder 

och jag arbetar tyst 

185 1 4 1,98 ,847 

Jag tycker att lektioner 

är bra: när jag 

diskuterar med andra 

185 1 4 1,66 ,734 

Jag tycker att lektioner 

är bra: när läraren 

berättar vad jag är bra 

på 

185 1 4 1,58 ,718 

Jag tycker att lektioner 

är bra: när jag förstår 

vad som förväntas av 

mig 

185 1 3 1,52 ,635 

Jag tycker att lektioner 

är bra: när jag kan göra 

fel utan att läraren blir 

arg 

184 1 4 1,36 ,647 

Jag tycker att jag lär 

mig bäst: när det är 

tydligt vad jag ska lära 

mig 

186 1 3 1,28 ,487 

Jag tycker att jag lär 

mig bäst: när jag får se 

exempel på hur ett bra 

resultat kan se ut 

185 1 4 1,50 ,685 
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Jag tycker att jag lär 

mig bäst: när det som 

ska läras in är nytt 

185 1 4 1,89 ,725 

Jag tycker att jag lär 

mig bäst: när läraren 

talar om vad jag gör 

bra och vad som kan 

göras bättre 

186 1 4 1,41 ,593 

Jag tycker att jag lär 

mig bäst: när jag själv 

värderar vad jag kan 

186 1 4 1,92 ,727 

Jag tycker att jag lär 

mig bäst: när kompisar 

ger kommentarer på 

mina uppgifter 

184 1 4 2,22 ,923 

Jag tycker att jag lär 

mig bäst: när det som 

ska läras in bygger på 

något vi redan gjort 

185 1 4 1,72 ,733 

Jag tycker att jag lär 

mig bäst: när jag jobbar 

självständigt 

186 1 4 1,83 ,749 

Jag tycker att jag lär 

mig bäst: när jag får 

mycket hjälp 

186 1 4 1,68 ,723 

Jag tycker att jag lär 

mig bäst: när jag jobbar 

i grupp 

186 1 4 1,83 ,900 

Jag tycker att jag lär 

mig bäst: när jag 

diskuterar med andra 

186 1 4 1,73 ,827 

Jag tycker att jag lär 

mig bäst: när jag 

diskuterar med läraren 

186 1 4 1,72 ,776 

Jag tycker att jag lär 

mig bäst: när jag förstår 

vad jag ska lära mig 

186 1 3 1,26 ,486 

Jag tycker att jag lär 

mig bäst: när läraren 

berättar vad jag ska lära 

mig 

185 1 4 1,45 ,634 
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Jag tycker att jag lär 

mig bäst: när läraren 

föreläser 

185 1 4 1,88 ,835 

Jag tycker att jag lär 

mig bäst: när en 

kompis förklarar 

185 1 4 2,02 ,866 

Jag tycker att jag lär 

mig bäst: när jag 

förklarar för någon 

annan 

184 1 4 2,04 ,852 

Jag tycker att jag lär 

mig bäst: när jag söker 

information själv 

185 1 4 1,97 ,810 

Jag tycker att jag lär 

mig bäst: när jag får 

lösa uppgiften som jag 

vill 

184 1 4 1,66 ,698 

Valid N (listwise) 172     
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Bilaga 4 

Medelvärdesskillnader mellan bakgrundsvariabeln kön och påståenden om lektioner 
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Bilaga 5 

Medelvärdesskillnader mellan bakgrundsvariabeln kön och påståenden om lärande. 
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