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Syftet är att synliggöra förstelärares och elevers erfarenhet av den pedagogiska 
verksamheten i svensk grundskola och inriktar sig på att undersöka hur en god 
lärandemiljö ser ut och skapas av läraren. Studien har utgått från två olika 
urvalsgrupper: förstelärare årskurs 7-9 och elever som genomgått svensk grundskola.  
Insamlingen av data har skett genom semistrukturerade personliga intervjuer av tre 
förstelärare och tre gruppintervjuer med elevgrupper. I resultatet framkom att 
lärarens kompetens och yrkesskicklighet har en avgörande roll i skapandet av en god 
lärandemiljö. Lärarens förmåga att skapa relationer, motivera elever och 
individanpassa har stor betydelse. Även lärarens ämneskompetens, förmåga att 
planera och inta en professionell roll betonas. I studien diskuterades det ökade 
elevantalet i undervisningsgrupperna, skolledningen, ombyggnationer, lokala regler, 
elever med särskilda behov, lärarens privatliv och lärarens ämnes-och 
ledarkompetens som påverkansfaktorer på lärandemiljön i skolan. Ur resultatet kan 
uttydas att läraren har en avgörande påverkanskraft på lärandemiljön, där läraren 
behöver inneha förmåga att skapa ett gott klassrumsklimat, samtidigt som hen ska 
äga förmågan att bygga goda relationer, skapa lust, delaktighet och möjligheter för 
eleverna. Slutligen diskuteras och fastslår studien lärarens komplexa uppgifter och 
roll.  
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1. Inledning 

Skolan är ett ämne som diskuteras av många och är ett hett ämne i samhällsdebatten. 
Alla människor har eller har haft anknytning till skolan, vilket gör att många röster 
och mycket olika åsikter träder fram om den. Vi vill med denna studie istället 
fokusera på de personer som just nu är verksamma i skolan och få ta del av dessa 
personers erfarenheter i syfte att få en bild av en god lärandemiljö anknuten till 
verkligheten. Läraren har ett mångsidigt arbete, som kräver många olika egenskaper 
såsom uppmärksamhet, kreativitet, ansvar samt ämnes- och pedagogisk kompetens 
och mycket mer. Som lärare finns det flera olika faktorer att ta hänsyn till i det 
pedagogiska arbetet i och utanför klassrummet. Faktorer som bland annat 
inkludering av alla elever, individualisering, samt det pedagogiska arbetet för att 
intressera, motivera och lyckas få alla elever att förstå och utveckla förmågor och 
kunskap ligger i lärarens ansvar. Hur man som lärare ska agera för att ta sig an dessa 
uppgifter på ett sådant sätt att eleverna når de nationella målen finns inte i någon 
specifik utskriven modell. Lärare är människor, med olika personligheter som möter 
olika klasser med olika individer, vilket gör att särskilda modeller därför kan vara 
svåra att fastställa för att fungera lika bra för alla. Vi vill ta del av kompetenta lärares 
erfarenhet för att ytterligare komplettera den forskning och teori som finns om 
ämnesområdet.  

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet har infört två nya karriärvägar för 
lärare och har uttryckligen i sin promemoria (2012) fastställt att särskilt 
yrkesskickliga lärare ska framhävas. Läraryrkets status har varit i nedgående spiral 
under många år och anledningen till införandet av karriärvägar beskrivs av både 
Skolverket (2014) och Lärarnas Riksförbund (2014) vara att läraryrkets status nu 
behöver höjas för att förmå bra lärare att stanna i yrket och locka till sig nya lärare, 
men också för att utveckla undervisningen i skolan. Trots att det ligger i kommunens 
och friskolornas arbetsgivaransvar att skapa dessa möjligheter har staten beslutat att 
ingripa eftersom lärarnas karriärmöjligheter har försummats under flera år. En av 
dessa karriärvägar är som förstelärare. Vi har valt att studera förstelärares 
erfarenheter eftersom dessa blivit utvalda av huvudmän att utföra skolutveckling 
samtidigt som de fortfarande undervisar med anledning av deras, enligt sin 
huvudman, särskilt goda kompetens och erfarenhet från den pedagogiska 
verksamheten (Förordning SFS2013:70). Dessa lärare anses sålunda mycket 
yrkesskickliga och vi vill därför ta del av dessa lärares erfarenhet om hur man som 
lärare når kvalitativt god undervisning och en god lärandemiljö.  

Förstelärarens erfarenhet är viktig, men läraren är inte ensam i klassrummet utan 
samspelar tillsammans med sina elever för att skapa en god lärandemiljö. Läraren 
respektive elev har skolan som sin arbetsplats och har därför båda ett intresse av att 
skapa en god lärandemiljö. Detta är elevernas vardag vilket innebär att de 
tillsammans med läraren har stor kunskap och erfarenhet från skolan. Därför 
kommer studien att innefatta både elevers och förstelärares perspektiv gällande 
lärandemiljön i skolan.  Studien är relevant för forskningsfältet inom pedagogik 
eftersom den bidrar med perspektiv på god undervisning och lärares yrkesskicklighet 
som präglar samhällsdebatten just nu.  
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1.1 Syfte 

Syftet är att synliggöra förstelärares och elevers erfarenhet av den pedagogiska 
verksamheten i svensk grundskola och inriktar sig på att undersöka hur en god 
lärandemiljö ser ut och skapas av läraren. 

1.2 Forskningsfrågor 

Vad har försteläraren respektive elevgruppen för föreställning av lärarens 
yrkesskicklighet?  
 
Vad krävs av läraren för att skapa en god lärandemiljö enligt försteläraren respektive 
elevgruppen?  
 
Vilka faktorer kan ha påverkan på skapandet av en god lärandemiljö enligt 
försteläraren och elevgruppen?  

1.3 Avgränsning 

Studien är begränsad till att studera tre förstelärare och tre elevgrupper, i Sverige och 
är därmed avgränsad i tid och rum, vilket innebär att studien inte innehar en ansats 
att generalisera. Ytterligare avgränsningar sker genom att studiens resultat utesluter 
beaktning av respondenternas kön, etnicitet och ålder. 

1.4 Begreppsdefinition 

Se bilaga 5. 

1.5 Disposition 

I detta avsnitt vägleds läsaren för uppsatsens disposition i syfte att vara behjälplig 
inför den kommande läsningen. Kommande avsnitt benämns som tidigare forskning 
och redogör för den forskning som berör studiens ämnesområde. Kapitlet innehåller 
avsnitt om god kvalitativ undervisning, expertlärare, lärarskicklighet, motivation och 
relation, skapandet av en god lärandemiljö och inkludering. Därefter följer Metod och 
material som redogör för studiens forskningsstrategi, urval, insamlingsmetod, och 
hur bearbetning av data har skett. I avsnittet beskrivs också de forskningsprinciper 
som beaktats i studiens genomförande. Under rubriken Resultatredovisning 
presenteras de resultat som framkommit och presenteras utifrån de formulerade 
forskningsfrågorna samt genom en uppdelning mellan de två olika 
respondentgrupperna: förstelärare och elevgrupper. I detta inryms också en 
sammanfattning av resultaten. Resultaten analyseras sedan under rubriken Analys 
av insamlad data genom strukturerade teman som frambringats från resultatet. 
Dessa teman är uppställda genom rubrikerna, lärarens påverkan på lärandemiljön, 
klassrumsmiljö och relationer, att skapa möjligheter och lust samt dialogens 
betydelse för lärandet. Avslutande kapitel Diskussion, slutsatser, pedagogisk 
relevans och fortsatt forskning innehåller resonerande och reflektion kring de 
redovisade resultaten samt studiens metod.  
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om god kvalitativ undervisning, 
expertlärare, lärarskicklighet, motivation och relation, skapandet av en god 
lärandemiljö och inkludering. 

2.1 God kvalitativ undervisning 

Håkansson & Sundberg (2012) beskriver vad som kännetecknar kvalitativt god 
undervisning, men klargör för skillnaderna mellan en framgångsrik och god sådan. 
Den framgångsrika innebär att undervisningen uppfyller det tänkta målet med 
undervisningen, medan den goda sker med målet att det kan försvaras både 
moraliskt och etiskt. God kvalitativ undervisning behöver bestå av både god och 
framgångsrik undervisning, vilket innebär att den innehåller både måluppfyllelse och 
meningsfullt lärande.  

God kvalitativ undervisning kan inte mätas genom bestämda mallar eller 
bedömningsmatriser enligt Håkansson & Sundberg (2012). Särskilda handlingssätt 
eller metoder kan inte pekas ut eftersom god kvalitativ undervisning är 
multidimensionell i det avseende att läraren behöver göra kloka beslut och agera i 
oväntade och osäkra förhållanden. Vidare beskrivs att god kvalitativ undervisning ska 
ses som ett samspel mellan lärare och elev, eller mellan elev och elev snarare än att 
den utgörs av kompetenser eller egenskaper hos den enskilda läraren. Kvalitativ 
undervisning utgörs av ett samspel mellan innehållsliga, didaktiska och moraliska 
ställningstaganden. Den ska dessutom enligt författarna vara välorganiserad, 
planerad och reflekterande. Lärarens ämneskunskaper påpekas vara viktiga, 
samtidigt som läraren ska kunna förmedla dessa kunskaper vidare till eleverna. För 
att skapa lärande och stimulans för elevernas kreativitet och fantasi i undervisningen 
krävs en varierande, uppmuntrande och inspirerande undervisningsmiljö samt 
förståelse för elevernas utvecklingspotential.  

Forskning påvisar viktiga faktorer för att skapa lärandesituationer för elever enligt 
Håkansson & Sundberg (2012). Dessa faktorer innebär att eleverna behöver ha 
medvetenhet för de krav som ställs på varje situation, att de känner sig utmanade 
inför att lösa ett problem, och att de då har tillräcklig motivation och vilja att ta vara 
på den kunskap de redan har och utvecklas vidare. De behöver därför vara medvetna 
om sina egna vanor och förmågor när det gäller deras eget lärande.  

Vidare beskrivs ett antal generella principer för vad som kännetecknar en god 
kvalitativ undervisning. Håkansson & Sundberg (2012) nämner bland annat vikten av 
att ha ett bra klassrumsklimat, ett stödjande och omhändertagande klimat där tiden 
ska ägnas åt kunskapsrelaterade aktiviteter och ett klimat som skapar engagemang 
och motivation hos eleverna att bibehålla engagemang för dessa aktiviteter. I 
klassrummet bör kommunikationen präglas av ett reflekterande samtalsklimat, där 
läraren har en viktig uppgift i att formulera frågeställningar som engagerar eleverna 
till ett sammanhängande och reflekterande samtal. Forskningen betonar att 
samarbetslärande i undervisningen är viktig för att elever har nytta av att arbeta i par 
eller grupp för att skapa förståelse för sig själv och eller en annan elev. Framför allt 
bör läraren ha förmåga att skapa engagemang och motivation hos eleverna för att 
skapa god undervisning.   
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Diskussionen i forskning om klasstorleken sammanställs av Håkansson & Sundberg 
(2012) och beskriver att små eller stora klassers påverkan på skapande av god 
undervisning visar sig vara en komplicerad diskussion. Det finns ingen direkt 
forskning som påvisar direkt goda effekter för undervisningen i mindre klasser men 
ingen forskning påvisar heller att en ökande storlek av klass skulle gynna 
undervisningen. Istället har diskussionen kanske snarare handlat om lärarnas 
arbetsvillkor än om vad som är bra för undervisningen.  

Huruvida lärarens relation och känslor har roll för undervisningen diskuteras av 
Håkansson & Sundberg (2012) samtidigt som de refererar till John Hattie som menar 
att lärarens personlighet och relationer tycks vara viktiga i klassrumssammanhang. 
Egenskaper såsom värme, empati och uppmuntran förefaller vara sådana som skapar 
ett klassrum med engagemang, respekt för varandra, aktiviteter styrda av både elever 
och lärare samt ett mindre motstånd mot skolarbetet. I resultatet framkommer det 
att lärarens ledarkompetens behöver bestå av en god hantering av klassrumsarbetet. 
För att ha en höjande effekt på elevers studieprestationer krävs det att läraren har 
förmågan att skapa ordning och struktur samt tid till att ägna sig åt undervisning. 
Klassrumsklimatet, kamrater samt ordning och reda är betydelsefullt.  

2.2 Expertlärare 

Håkansson & Sundberg (2012) beskriver att det finns mycket internationell forskning 
för att fastställa egenskaper och kännetecken för olika nivåer av lärarkompetenser. 
Enligt författarna delas dessa in av Berliner (2004) i olika kategorier såsom 
nybörjarlärare, avancerade nybörjare, kompetenta lärare, framträdande lärare och 
expertlärare. Expertläraren beskrivs som en lärare som handlar utan begränsningar, 
med en spontan och icke rationell planering. Läraren har genom erfarenhet samlat på 
sig så kallad tyst kunskap, som består av en djup reserv av kunskap snarare än 
förbestämda regler eller modeller. Expertläraren har samlat på sig olika handlings- 
och undervisningsstrategier som håller sig väl både didaktiskt och innehållsligt. En 
expertlärare besitter förmågan att skapa ett klassrum med bättre klassrumsklimat 
och har en större förmåga för beslutstagande än andra lärare. Vidare menar Berliner 
att en expertlärare innehar mycket respekt för elever och en stor passion för 
undervisning.  

Expertlärare diskuteras även av Hattie (2011) och sammanställer en expertlärares 
förmågor samt menar att en expertlärare är en särskilt framstående lärare. En 
expertlärare har en god förmåga att presentera ämneskunskaper på ett sådant sätt att 
eleverna kan tillägna sig dessa på bästa sätt, men samtidigt behöver det inte innebära 
att man automatiskt är expert på sitt ämne. Skicklighet att skapa ett gott klimat för 
lärande, att följa lärandet och ge god respons/återkoppling därefter men också en tro 
på att alla elever kan nå målen ingår i expertlärarens egenskaper. Vidare har denna 
lärare en förmåga att påverka elevernas resultat positivt, genom att bland annat ge 
elever utmaningar och motivera eleverna till egen påverkan i lärandet.  

2.3 Lärarskicklighet 

Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet (2012) beskriver i sin promemoria 
betydelsen av bra lärare i skolan i syfte att höja elevers studieresultat och vikten av att 
göra läraryrket attraktivt.  En förbättrad undervisning samt elevers möjlighet att nå 
de nationella målen uttalas också som en viktig aspekt. Därför har fler karriärsteg 
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införts i läraryrket, med två ytterligare steg som förstelärare samt lektor. För att bli 
förstelärare krävs enligt förordning (2013:70) att personen är legitimerad, har 
dokumenterad minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning, visat särskild 
god förmåga att utveckla undervisning och förbättrat elevers studieresultat samt visat 
särskild yrkesskicklighet. Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet (2012) 
beskriver vidare att diskussion förts om vad som utmärker en särskild yrkesskicklig 
lärare, där både lärare, elever och ledning gett sin syn. Sammanfattningsvis har man 
fastställt att en särskild yrkesskicklig lärare enligt eleverna bör ha ett stort intresse 
och kompetens för sitt ämne, engagemang för elever, tillämpa flera olika metoder och 
variera undervisningen och vara skicklig på att lära ut. Social kompetens betonas 
även den särskilt i kommunikationen med eleverna. Lärare, rektorer och 
förvaltningsledning höll med om detta enligt Utbildningsdepartementets 
promemoria (2012) men framförde ytterligare att läraren bör reflektera över sin 
praktik, och den pedagogiska och didaktiska kompetensen är lika betydande som 
goda ämneskunskaper. Den särskilt yrkesskickliga läraren ska på något sätt vara 
delaktig i skolans utvecklingsarbete och dessutom inspirera och ha förmågan att leda 
sina kollegor för utveckling.  

Nordänger (2010) ger också en beskrivning av hur lärare själva uppfattar 
lärarskicklighet, där det bland annat nämns att det är viktigt att eleverna får känna 
trygghet och att läraren har en betydelsefull roll i att skapa denna trygghet. Tydliga 
ramverk betonas, att kunna vidhålla gränser och struktur men också förmedla 
engagemang när aktiviteter och arbeten ska presenteras. Ett positivt förhållningssätt 
och tro på elever betonas i beskrivningen, och förmågan att vara anpassningsbar i 
syfte att kunna växla beteende i det ramverk man utgår ifrån i undervisningen.  
 
Lärarens eller ledaren förmåga att vara flexibel och planera efter individens eller 
gruppens behov benämner Gordon (2009) som ett öppet ledarskap. En lärare eller 
ledare med öppet ledarskap inventerar individens och gruppens förutsättningar och 
behov i relation till den uppsatta målbilden då hen planerar aktivitet. Lärarens eller 
ledarens kanske främsta uppgifter, beskriver Gordon (2009) är att uppmuntra, 
bekräfta och synliggöra sammanhang, syfte och möjligheter till utveckling.  
Ledarskapet bör vara pådrivande och engagerande, läraren bör äga god förmåga att 
skapa relation till sina elever. Relationsarbetet består i ett aktivt lyssnande, 
medmänsklighet och att läraren vågar visa känslor. Gordon (2009) förklarar att detta 
är vad som krävs av läraren för att lyckas vända konflikt och motsättning till ett 
samarbete och lärande. Läraren eller ledaren behöver äga och visa medvetenhet om 
elevens och undervisningens utvecklingsmöjligheter och hinder och forma 
undervisning utifrån dessa utgångslägen.  

2.3.1 Motivation och relation 

Hugo (2011) genomför forskning som utgår från att förstå och redogöra för hur elever 
och lärare utvecklat kunskap om hur skolan ska kunna motivera när motivationen 
redan saknas. Skapandet av meningsfulla lärandesituationer ställer krav på läraren 
att både bemöta de elever som har intresse och inte, vilket i sin tur kräver 
motivationshöjande ageranden från lärare. Att skapa meningsfulla lärandesituationer 
anses viktigt, vilket innebär att eleverna behöver få en helhet presenterad för sig 
kopplad till verklighet men också en förändrad undervisning. Precis som att 
samhället förändrats och ställer nya krav behöver skolans undervisning hänga med 
och erbjuda alternativ.  
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En lärare som möter eleverna och visar intresse för dem beskriver Hugo (2011) som 
betydelsefullt för att möjliggöra en relation där eleven faktiskt vill komma till skolan 
eftersom det är en plats där eleven blir sedd.  Den medmänskliga relationen betonas 
som mycket viktig för att locka eleverna till skolan och för att få eleverna att 
genomföra aktiviteter. Precis som tidigare betonats så påpekas lärarens tro och 
förväntning på eleverna som viktig enligt Hugo (2011). Här diskuteras samtidigt om 
det är möjligt att skapa denna relation med eleverna om undervisningsgruppen är för 
stor. Hugos studie visar att små undervisningsgrupper kan vara bra för att locka 
tillbaka skoltrötta elever till skolan. Lärarna och eleverna i studien bekräftar att det är 
viktigt för läraren att hinna se alla elever och att det är värdefullt för eleverna att det 
känner sig sedda och bekräftade. Eleverna menar att deras erfarenhet från stora 
klasser gjort att det enbart känt sig som en del av en grupp som ska prestera, medan 
de i gymnasiet istället varit del av mindre grupper och därför känt mänskliga 
relationer. För de mer omotiverade eleverna krävs goda relationer för att skapa goda 
studieprestationer och för att de överhuvudtaget ska vilja komma till lektionerna.  

Hugo (2011) och Hattie (2011) konstaterar att de viktigaste framgångsfaktorerna för 
elevernas lärande är att det finns goda relationer, verklighetsanknytningar och riktiga 
lärandesituationer samt en upplevelse av delaktighet hos eleverna. Klassrummet bör 
inneha ett varmt, empatiskt och förtroendeingivande klimat. Även Eriksson (1999) 
påpekar relationen mellan lärare och elever som mycket viktig, och delar in 
relationen i olika roller. Hon menar att läraren intar fyra olika roller i relationen till 
eleverna, de två första har mer utav en privat karaktär, såsom den föräldralika som 
agerar som en god vuxen och den kompislika där socialt umgänge på lika villkor 
råder. Den mer yrkesmässiga rollen som är mer uppgiftsorienterad bygger på två 
roller, där relationen mellan lärare och elev både är cheflik, där läraren styr, samt 
kompanjonlik som även här bygger på lika villkor men på ett yrkesmässigt plan. 
Läraren behöver behärska flera roller samtidigt som hen behöver anpassa dessa till 
den pedagogiska situationen.  

Eriksson (1999) ställer upp två alternativ för tillvägagångssätt för att få eleverna att 
arbeta på lektionerna.  Hon beskriver den styrande och frihetliga karaktären, vilket 
innebär att förmå eleverna att arbeta med skoluppgifterna eller att få barnen att vilja 
arbeta med skoluppgifterna. Läraren som styrande i sin pedagogik för att få elever att 
arbeta innebär att läraren genom uppmaningar eller tvång får eleverna aktiva, och 
idén hos lärare som intervjuas i Erikssons studie (1999) är att anstränger man sig lär 
man sig men att man helst först önskar att finna elevens egen lust till lärande. Den 
lärare som styr med mer frihetlig karaktär bygger på att få eleverna att vilja själva, 
och försöker göra detta genom att motivera och väcka intresse hos eleverna. Lärarna i 
studien beskriver att man försöker skapa och variera uppgifter, skapa tillgängligt 
material och placera eleverna på ett sätt som gör att de får vilja och motiveras av 
varandra. Eleverna tillåts större friheter tillexempel genom att bestämma själva om 
de ska arbeta tillsammans eller individuellt. Lärarna i studien påpekar att det oavsett 
tillvägagångssätt för att få eleverna att arbeta är viktigt att eleverna tar sig an 
uppgifterna och att lärarnas eget intresse är viktigt.  

Lärarens relationsarbete är en grundförutsättning för att få till god undervisning, 
menar Frelin (2012). Den goda relationen karaktäriseras av att parterna känner 
förtroende för varandra, välvilja och medmänsklighet. Lärare tenderar att kalla denna 
relation personlig beskriver författaren, Frelin (2012) menar att relationen bör kallas 
professionell eftersom en god relation är grundförutsättning för att lärande ska ske. 
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Vidare skriver författaren att det för att ens bedriva undervisning krävs en god 
relation mellan lärare och elev där lärarens part är en varm kravställare, en vuxen 
ledare och förebild som visar förståelse för eleven samt driver och engagerar eleven 
att ta sig vidare i sin utveckling. En lärare med aktivt och medvetet relationsarbete 
menar Frelin (2012) är synonymt med en professionell lärare eftersom detta gynnar 
elevens utbildning och kunskapsresultat. Relationen är präglad av viss distans, en 
kompisrelation är inte en relation läraren som ledare ska eftersträva. Frelin beskriver 
och exemplifierar åtta lärare-/ ledarskapsstilar som samtliga har stor inverkan på 
lärandemiljön och elevens motivation. Dessa lärare-/ ledarskapsstilar är den 
styrande, den vänliga/ hjälpsamma, den förstående, de, fogliga, den osäkra, den 
ogillande, den tillrättavisande och den stränga. 

Relationen elev och lärare emellan har stor betydelseför elevers lärande, hävdar 
Vetenskapsrådet (2008) och hänvisar till den aktuella klassrumsforskningen. Hur 
samtalsstrukturen ser ut påverkar i vilken utsträckning elever kan göra sin röst hörd, 
och påverka sin studiesituation vilket i sin tur påverkar elevens motivation och 
studieresultat. Författaren menar att samtalsstrukturen i svenska klassrum antingen 
är väldigt lärarstyrd alternativt råder en samtalsordning som bestäms av eleverna. I 
den lärarstyrda samtalsstrukturen sker samtalet efter en modell som sker i ordningen 
att läraren initierar en fråga, eleven besvarar frågan och läraren värderar det svar 
eleven ger. Denna samtalsstruktur kallas IRE och står för de tre faserna initiering, 
respons och evaluering. I den elevstyrda samtalsordningen som också råder i svenska 
klassrum är det eleverna, med en ledarelev i fronten beslutar vem som får ordet. I 
detta klassrum har läraren gett avkall på ansvaret att fördela ordet i klassrummet, 
något som Vetenskapsrådet (2008) ser som ett problem snarare än en företeelse som 
gynnar elevernas delaktighet. 

2.3.2 Skapandet av en god lärandemiljö 

Patrick, Kaplan & Ryan (2011) menar att klassrumsmiljön spelar stor roll för 
elevernas motivation, engagemang och prestation i skolan. Patrick m.fl. beskriver att 
många forskare försökt skapa föreställningar om klassrumsmiljön, men att man enats 
om två betydande ramverk- elevens uppfattning av hur motiverande miljön är i 
klassrummet samt klassrummets sociala klimat.  

Patrick m.fl. (2011) beskriver att lärarens praktik, normer och regler i klassrummet 
medverkar till elevens uppfattning av hur strukturen för måluppfyllelse ser ut. Vidare 
beskrivs att man funnit strukturer som utgår från mål för kunskap eller mål för 
prestation. När läraren använder sig av strukturer för att nå kunskapsutveckling 
bygger undervisningen på elevens verkliga lärande och förståelse samt att 
framgången ligger i att fokusera på elevernas insats och personliga bedrift snarare än 
att försöka nå uppsatta standarder. För att skapa detta erbjuder läraren uppgifter 
som är meningsfulla, utmanande och intressanta, med flera valmöjligheter för att 
individanpassa efter elevernas förmåga och kunskapsnivå. Läraren arbetar också 
utifrån att låta eleverna vara delaktiga i beslut och regler, alla elever ska bli 
bekräftade utan att behöva känna sig jämförda med andra elever, och läraren ser till 
att grupperingar av elever är heterogena och inte grupperade efter förmåga. Läraren 
gör en bedömning som bygger på kriterier och som inte delas med andra än eleven i 
fråga samt grundar sig i elevens förbättring och bedrift. När undervisningen istället 
bygger på strukturer med fokus på att nå prestationsmål ser den annorlunda ut. 
Uppgifterna är istället förbestämda och likformiga, bedömningarna görs offentligt 
och utgår från elevers förmågor vid gruppindelningar enligt Patrick m.fl. (2011).  
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Patrick m.fl. diskuterar vidare och hänvisar till annan forskning att strukturen med 
kunskapsmål som fokus är den struktur som bör tillämpas i undervisningen för att 
skapa en positiv, kreativ och främst motiverande miljö för eleverna. Patrick, Kaplan & 
Ryan (2011) beskriver att elever och lärare är överens om att relationerna mellan 
lärare och elev är viktiga, särskilt i hänseende gällande att visa respekt och förståelse 
för eleverna i syftet att engagera och motivera dem i skolarbetet.  Hur undervisningen 
utformas påverkar den motiverande miljön i klassrummet medan lärare och elevers 
relationer påverkar det sociala klimatet i klassrummet, två aspekter som går in i 
varandra för att skapa en god lärandemiljö. Läraren behöver kunskap om och hur 
man skapar denna miljö, Patrick m.fl. beskriver (2011) dock att det kan vara svårt att 
finna tillräcklig beskrivning av hur man integrerar struktur för kunskapsutveckling 
och skapandet av en motiverande lärandemiljö. En struktur som utgår från 
kunskapsutveckling är en viktig variabel för att skapa ett motiverande och gott socialt 
klimat i klassrummet enligt Patrick m.fl. (2011) studieresultat.  

Lärandet diskuteras också utifrån begreppet ”synligt lärande” vilket Hattie (2012)  
beskriver som ett sätt att göra lärandeprocessen synlig för både eleven och läraren. 
Den synliga aspekten innebär att undervisningen är av sådan karaktär att eleverna 
kan lära sig att vara sin egen lärare, att lära sig för ett livslångt lärande och finna 
elevens egen lust för att lära. Lärandet åsyftar på praktiken som läraren och eleven 
gör för att förstå och utveckla elevens lärande. Hattie (2012) menar att 
kombinationen av att undervisningen och lärandet är synligt skapar högre 
prestationsnivåer. Läraren har en viktig roll och bör besitta god kompetens för 
inlärningsstrategier, ha en förmåga att visa olika perspektiv med olika metoder för att 
få eleven att förstå ämnet och samtidigt kunna hålla sig i bakgrunden när eleven ska 
göra sina egna försök att utveckla förmågor. Författaren påpekar också vikten av att 
skapa utmaningar för eleverna och att det med det följer en stor betydelse för 
återkoppling från lärare till elev särskilt när fokus ligger på elevens lärande. Att skapa 
lärande bygger på ett antal kriterier, med fokus på att läraren har den viktigaste 
rollen och påverkar lärandet mest. Läraren behöver inneha egenskaper av att vara 
aktiv, informativ, motiverande, omtänksam och mycket engagerad i att skapa god 
undervisning. Vidare beskrivs att läraren också behöver ha god vetskap om alla 
elevers kunskapsnivå och förmåga för att kunna erbjuda god respons som stöd för 
elevens utveckling. Lärare och elev behöver vara väl medvetna om lärandemålen. 
Kreativitet i utformningen av uppgifter, att skapa uppgifter som passar alla och som 
skapar möjlighet för eleven att utforma egen kunskap ligger i lärarens uppgift. Skolan 
och klassrumsmiljöerna behöver ha ett tillåtande klimat, där fel ses som en möjlighet 
till ny och annan utveckling.  

2.3.3 Inkludering  

Tetler (2011) beskriver att inkluderingen av elever i undervisningen inte enbart ska 
handla om en tillgänglig fysisk miljö som passar alla, utan den ska också innefatta att 
alla elever bemöts som fullvärdiga och aktiva deltagare i skolan av all personal. Alla 
elever ska ha möjlighet att deltaga på alla aktiviteter i skolan och utveckla positiva 
självbilder. Författaren utgår från idén att det inte är eleven som har problematik 
som behöver hanteras för att inkludera utan att det snarare är miljön som är ett 
hinder för inkludering av alla elever. Läraren behöver vara konsekvent men flexibel i 
det pedagogiska arbetet för att aktivera alla elever, och framför allt föra en reflektion 
under arbetets gång för att kunna göra eventuella justeringar i undervisningen. Tetler 
(2011) genomför en studie om lärandemiljöer och inkluderingsprocessen med 
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ambitionen att lyfta fram lärares pedagogiska och didaktiska kompetens i 
undervisningssituationer med fokus på inkludering av elever med särskilda behov. I 
studien sammanställs vissa aspekter för vilka metoder lärarna använder på olika sätt 
i sin praktik för att inkludera alla elever.  

Först och främst efterfrågas specialpedagogkompetens från den enskilda läraren, 
gärna i daglig kontakt med den vanliga undervisningen. Specialpedagogen kan 
fungera som en länk mellan lärarna på skolan för att fånga upp fungerande metoder, 
författaren ger exempel på att IT- användningen i undervisningen kan göra att även 
en elev med dyslexi kan tillgodogöra sig undervisningen, och att när denna metod 
utförs av en lärare behöver andra få ta del av detta med hjälp av specialpedagog. I 
vissa fall efterfrågar även lärarna en stödperson som integreras i klassens arbete och 
med fokus på den enskilda eleven, där personen kan stötta elevens relation till resten 
av klassen. Tetler (2011) diskuterar dock att det kan skapa problem mellan läraren 
och den enskilda eleven eftersom risken finns att eleven skapar ett trygghetsband 
enbart till stödpersonen. En annan aspekt för att arbeta med inkludering i 
undervisningen är att undervisningen behöver vara varierad och flexibel, Tetler 
(2011) menar att den varierande undervisningen ändå förekommer allt för sällan. 
Studien visar att alla elever ändå arbetar med samma uppgifter utan anpassning i så 
många fall som minst 58 % av studiens undersökande 24 lärandemiljöer varav alla 
lärandemiljöer har minst en elev med särskilda behov såsom ADHD, autism, dyslexi, 
blindhet och andra inlärningssvårigheter.  

Föräldrar efterfrågar bättre samarbete med skolan kring barnen med särskilt stöd 
enligt Tetler (2011), något som skolorna också anser som viktigt, problemet är dock 
att föräldrar upplever att samarbetet sker i början av samarbetsprocessen men 
upplevelsen från föräldrarna är att kontakten från skolan upphör vartefter. 
Författaren konstaterar att det bör ligga som ett förbättringsområde i skolans arbete. 
Vidare beskrivs att eleverna själva behöver ha inflytande på sina inlärningsprocesser, 
särskilt i syftet att både inkludera och motivera eleven.  

Slutligen beskrivs att dessa olika komponenter som studien delgivit kan ses vara av 
en generell karaktär men att det kommer till sin fulla rätt först när läraren tar hänsyn 
till alla aspekter och kopplar dessa till elevens specifika behov.    

3. Metod och material 

Detta avsnitt avser att redogöra för de redskap som använts för att besvara studiens 
syfte och forskningsfrågor, dvs. motivering av de val av metod och material som 
gjorts och påverkar studiens bidrag till det aktuella forskningsläget.  

3.1 Studiens forskningsstrategi 

Studiens forskningsstrategi är kvalitativ, eftersom ansatsen med stöd av Stukát 
(2005) var att snarare förstå och tolka de resultat som framkom, inte att generalisera 
eller förutsäga. Det innebär att studien är småskalig med fokus på att beskriva och 
förstå variationen snarare än den stora helheten.  

3.2 Urval 

Urval av respondenter har gjorts genom ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att 
de var kända för studiens undersökningsledare innan insamling av data påbörjades 
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(Denscombe, 2009). I studien har data samlats in från två respondentgrupper: 
förstelärare verksamma i svensk grundskola årskurs 7-9 samt elevgrupper 
verksamma i svensk gymnasieskola. Studiens syfte motiverar det respondenturval 
som gjorts. Förstelärare valdes eftersom de har minst fyra års erfarenhet av 
pedagogisk verksamhet i svensk skola samt enligt sina huvudmän särskild kompetens 
att bedriva pedagogisk aktivitet. Urvalsgrupperna bestående av elever gjordes 
eftersom elever på gymnasieskola har minst nio års erfarenhet av svensk skola och 
dess pedagogiska verksamhet utifrån en bred variation av lärandemiljöer och lärare. 
Tillsammans utgör de två respondentgrupperna en täckande kartläggning av god 
undervisning.  

3.3 Insamlingsmetod 

Insamling av data har gjorts genom djupgående, semistrukturerade intervjuer. Denna 
intervjumetod har valts eftersom den, som Denscombe (2009) beskriver möjliggör 
datainsamling som är djupgående och bred vilket studiens syfte kräver. Att fördjupa 
respondentens resonemang genom följdfrågor samt ge talutrymme åt respondentens 
erfarenhet och ställningstagande i frågan om god pedagogisk verksamhet går hand i 
hand med syftet som uppställts. Insamlingen har genomförts liksom Denscombe 
(2009) beskriver att den semistrukturerade intervjuns praktik är utformad med 
större teman som ska belysas och en jämlik samtalsstruktur mellan respondent och 
undersökningsledare. Respondenternas variation i utsagor och erfarenhet är 
värdefullt för denna studie och motiverar den metod som valts för insamling av data. 

Urvalsgrupperna har lämnat information och erfarenhet genom två olika metoder. De 
yrkesverksamma förstelärarna har deltagit i studien genom en personlig intervju 
tillsammans med studiens båda undersökningsledare. De verksamma 
gymnasieelevernas informationsbidrag har lämnats genom deltagande i en 
gruppintervju tillsammans med två andra elever samt studiens båda 
undersökningsledare. Förstelärarana har intervjuats individuellt, med motiveringen 
att det är intressant att eftersöka och presentera variationen hos lärarna. 
Elevgrupperna har intervjuats i grupp, med motivering att det på motsatt sätt vad 
gällde respondenturvalet med förstelärare var intressant att studera det eleverna 
tillsammans belyste. Intervjuerna ägde rum på avskild plats på respondenternas 
arbetsplats/ skola. Samtliga intervjuer ljudinspelades.  

Sex intervjuer genomfördes, tre i vardera urvalsgrupp. Samtliga intervjuer har utgått 
från en iordningställd intervjuguide, se bilaga 3 och bilaga 4. De personliga 
intervjuerna pågick 90 minuter vardera, gruppintervjuerna 60 minuter. 
Respondenterna hade inte tagit del av intervjuguiden innan intervju genomfördes. 

3.4 Bearbetning av data 

Med hänvisning till studiens syfte att kartlägga varierade erfarenheter av en god 
lärandemiljö har den data som lämnats av respondenterna tematiskt transkriberats i 
sin helhet. Transkriberingen gjordes efter att inspelningarna lyssnats igenom en gång 
innan. Den modell studien utgått från vad gäller bearbetning av data och 
presentation av data bestod av fyra faser, varav den första fasen beskrivits ovan. Den 
andra fasen bestod i att positionera respondenternas bidrag till det syfte och de 
forskningsfrågor studien utgått från. Denna positionering och presentation ryms i 
studiens resultatredovisning. I studiens analys ryms modellens tredje fas, där 
insamlad data positionerats gentemot det tidigare forskningsläget studien lutat sig 
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mot. Analysen utgår från fyra teman som frambringats från resultatredovisningen. 
Den fjärde och sista fasen för bearbetning och presentation av insamlad data ryms i 
resultatdiskussionen, det avsnitt i studien där resultatanalysen positionerats 
gentemot forskningsledarnas reflektion.  

3.5 Studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Denna studie, har liksom andra kvalitativa studier präglats av dess 
undersökningsledare. Denscombe (2009) beskriver undersökningsledaren som 
ytterligare ett mätinstrument utöver den data som samlats in, i denna studie 
respondenternas lämnade  informationsbidrag. Undersökningsledarens uppdrag i 
den kvalitativa forskningsansatsen att tolka, sammanföra och presentera insamlad 
data görs inte med enkelhet objektivt. Två förebyggande strategier har använts i 
denna studie för att påvisa att studiens resultat är trovärdigt. Dessa strategier 
innefattar att tydligt framföra resonemang som läsaren med enkelhet kan följa och 
förstå.  Detta kräver att det finns vetenskaplig grund i de slutsatser som framförs 
samt att databearbetning och presentation är tydlig. Exempelvis styrks tillförlitlighet 
av att en bilaga med intervjuguide finns med i studien.  

Vad gäller metod är det viktigt att tänka på vad som möjligen kan ha påverkat det 
resultat som samlas in. Den semistrukturerade intervjun har möjliggjort att följa upp 
när resonemangen inte varit tydliga nog på grund av exempelvis en otydlig fråga i 
intervjuguiden. Andra påverkansfaktorer för hur trovärdiga respondenterna svarar 
på de uppställda intervjufrågorna kan vara miljön där intervjun genomförs.  

Studien som är kvalitativ saknar ansats att framföra på något sätt generella slutsatser. 
Det kan däremot vara relevant att diskutera studiens generaliserbarhet.  

3.6 Forskningsetiska principer 

Studien har bedrivits med största beaktning och hänsynstagande inför 
Vetenskapsrådets (2004) forskningsetiska principer vid insamling, bearbetning och 
presentation av respondenternas informationsbidrag. 

Respondenterna fick i studiens tidiga skede information genom en skriftlig och 
muntlig delgivning om studiens syfte, undersökningsmetod och bidrag till 
forskningsfältet. Det som åsyftas vad gäller den skriftliga delgivningen av information 
är det missivbrev respondenterna givits. I missivbrevet informerades respondenterna 
om de egna rättigheterna: deras högst frivilliga medverkan i studien samt deras rätt 
att formulera villkor som ska göras gällande vid medvekan. Genom dessa strategier 
påvisas studiens beaktande av Vetenskapsrådets (2004) första och andra 
forskningsetiska princip informationskravet och samtyckeskravet.  

Den tredje forskningsetiska principen konfidentialitetskravet har beaktats genom 
avrapportering av respondenterna. Att respondenten är anonym är av betydelse för 
huruvida respondenterna vill delta i studien och i vilken utsträckning. Endast de 
fakta som är relevanta för studien bör finnas med. Urvalsgruppen bestående av 
förstelärare har fått fingerade, könsneutrala namn i studien. Urvalsgrupperna 
bestående av elever presenteras inte mer än att de studerar på en svensk 
gymnasieskola. Genomgående i studien används det könsneutrala pronomenet hen.  

Respondenterna informerades muntligt och skriftligt om studiens syfte, metod och 
bidrag till forskningsfältet i ett missivbrev. Samtycket som de också gav i detta 
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missivbrev var ett samtycke att deras informationsbidrag endast skulle nyttjas till 
denna studie, i enlighet med Vetenskapsrådets (2008) fjärde och sista 
forskningsetiska krav - nyttjandekravet. Detta innebär att ingen utomstående får ta 
del av den information som lämnats förutom när denna studie läses eller diskuteras 
av utomstående. Efter avslutad studie raderas inspelad data. 

4. Resultatredovisning 

I följande avsnitt redovisas förstelärarnas och elevgruppernas bidrag från 
intervjuerna. Först följer en kort presentation av respondenterna: förstelärare och 
elevgrupperna. Därefter presenteras resultatet som ett referat med förstelärarnas och 
elevgruppernas perspektiv gällande undervisning och lärandemiljö, med vissa inslag 
av citat från de medverkande respondenterna. 

4.1  Förstelärare 

De medverkande förstelärarna nämns i studien som Kim, Robin och Jona. Samtliga 
namn är fingerade. Dessa lärare har gemensamt att de varit förstelärare sedan 
karriärvägen infördes, med andra ord sedan hösten 2013, samt att de alla tre 
undervisar på grundskolans senare år 7-9. Kim har varit yrkesverksam lärare sedan 
2003 och undervisar i tyska och svenska.  Robin har också varit yrkesverksam sedan 
2003 och undervisar i engelska och tyska. Jona fick sin första lärartjänst 1995, men 
har arbetat som utbildad lärare sedan 2001 och undervisar idag i svenska och SO.  

4.1.1  Vad har försteläraren för föreställning av lärarens 

yrkesskicklighet?  

Eftersom denna studie inriktar sig på intervjuer med förstelärare, har dessa lärare då 
också uppfyllt de kriterier som ställs för tjänsten som förstelärare. Ett av dessa 
kriterier är att personen ska vara särskilt yrkesskicklig lärare, därav är det också av 
intresse att få ta del av vilka uppgifter försteläraren hittills haft. Kim beskriver att 
försteläraruppdraget hittills haft otydliga riktlinjer men att hen idag bland annat 
arbetat med ett ortsutvecklingsprojekt där bland annat skolans årskurs 8 elever 
tillsammans med ortens förvaltning arbetat fram en vision/målbild för hur orten ska 
se ut 2017.  

Kim beskriver att hen drivit pedagogiskt forum på skolan, ett utvecklingsarbete i 
pedagogik där övriga lärare på skolan inbjuds att medverka. Kim beskriver också att i 
uppdraget ingått ett deltagande på andra lärares lektioner i syfte att coacha och ge 
feedback/återkoppling för att utveckla pedagogiken på skolan. Läraren planerar att 
inför hösten börja arbeta med att skolan återigen ska fokusera på formativ 
bedömning då den fallit bort sedan tidigare.  Jona har också haft ledarskapet som 
fokus i sin förstelärartjänst och i syfte att utveckla pedagogiken och lärarens 
ledarskap, genom att coacha andra lärare och hålla i särskilda möten för att diskutera 
pedagogisk utveckling med kollegor. Robin har istället haft inriktningen i sin 
förstelärartjänst att utveckla informations- och kommunikationstekniken, IKT i 
undervisningen och framför allt utveckla andra lärares användning av IKT i 
undervisningen. Hittills har försteläraruppdraget sett olika ut på olika skolor, därav 
dessa tre lärares olika uppdrag.  
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När yrkesskicklighet diskuteras berättar Kim att som nyexaminerad lärare 2003 lade 
hen otroligt mycket tid på att lära känna eleverna och relationen till eleverna blev 
alltför privat. Idag anser hen att mycket av yrkesskickligheten ligger i att vara en 
professionell lärare. För mycket av det privata jaget kan riskera att läraren utvecklar 
en roll som en mamma enligt Kim, och menar att det för annan icke skolrelaterad 
problematik finns annan kunnig personal som kan hantera detta, och att läraren bör 
tänka på att släppa efter och fokusera på rätt roll. Hen påpekar att vikten ska ligga på 
att få med sig eleverna samtidigt som läraren ska vara professionell i mötet med 
elever såväl som med föräldrar.   

”Personlig men inte privat” (Kim) 

Kim menar ändå att relationer till elever är mycket viktigt som lärare och anser att 
det är den allra viktigaste delen i lärarrollen. Som yrkesskicklig lärare ska läraren 
besitta god ämneskunskap och pedagogik enligt alla tre lärare i studien. Robin 
betonar dock ämneskompetensen som mycket viktig, eftersom att elever märker om 
läraren inte har tillräcklig kunskap i ämnet som hen ska undervisa i, därmed kan 
respekten för lärarens kompetens gå förlorad.  Kim menar istället att pedagogiken 
trots allt kan ställas som viktigare än ämneskompetensen. Läraren behöver vara 
tydlig och konsekvent i sina handlingar, vara lyhörd för förslag men vara bestämd när 
beslut tas och alltid se till att ha goda argument för sina beslut och handlingar.  Robin 
menar att yrkesskickligheten också ligger i lärarens förmåga att kunna se alla 
individer och motivera eleverna. Samtidigt menar hen att det inte är en lätt uppgift 
men trots det mycket viktigt. 

”Det är ju just det att man ska se alla elever, motivera alla elever, att man har den 
kunskapen att man får med alla i hela klassen, det är viktigt!” (Robin) 

Yrkesskicklighet för Jona handlar om att skapa trygghet för eleverna, att alla elever 
främst ska känna sig trygga på lektionen och de skoluppgifter som eleverna arbetar 
med, samt att eleverna känner trygghet för läraren. Jona menar att läraren skapar 
detta genom goda relationer, positivt bemötande och med tydliga budskap till 
eleverna.  

”Jag vill att eleverna ska känna trygghet när de kommer till skolan, särskilt med mig 
och på mina lektioner. (Jona) 

Både Robin och Jona nyexaminerade år 2003 och 2004 beskriver att det med åren 
har hittat tryggheten i lärarrollen. Lärarna känner sig trygga i att våga utvecklas på 
sin arbetsplats vilket är viktigt i syftet att utveckla en yrkesskicklig och professionell 
roll som lärare.  

4.1.2 Vad krävs av läraren för att skapa en god lärandemiljö enligt 

försteläraren?  

Främst menar alla förstelärare i studien att relationen till eleverna är viktig, och att 
det blir mycket svårt att genomföra god kvalitativ undervisning om läraren inte får 
eleverna med sig. Kim hävdar att relationen dessutom är det allra viktigaste. För att 
få med sig dem bör arbetet fokusera på relationen till eleverna, lära känna varandra 
och skapa förtroende. Detta bland annat genom att varje dag fråga eleverna hur de 
mår. Kim beskriver att lärarens roll inte är att lösa några problem eller att alltid vilja 
veta vad som är problemet utan snarare vara redo för hur jag som lärare ska förhålla 
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sig till och bemöta eleven. Hen tror att det skapar ett förtroende hos eleverna 
eftersom läraren på detta sätt visar ett intresse för elevernas välmående.  

”Man får goda relationer om man är en god ledare.” (Kim) 

Robin betonar att det fungerar bäst när hen är personlig, berättar och kopplar till 
personliga erfarenheter inför eleverna, för att de ska lära känna varandra men också i 
syfte att bygga upp ett förtroende. Jona nämner också detta, men poängterar 
tryggheten som första fokus när läraren möter exempelvis en ny klass.  

Kim beskriver också att läraren behöver vara påläst på ämnet inför lektionerna och 
ha en god planering. Hen menar att det ligger större vikt på det goda ledarskapet än 
ämneskunskaperna eftersom ämnet är betydligt lättare att lära sig och läsa sig in på. 
En god lärandemiljö är fullt möjligt att skapa även om ämneskompetensen brister i 
något avseende. Goda ämneskunskaper är givetvis önskvärt enligt Kim men 
ledarrollen är viktigast för att fånga upp eleverna.  

”Lyckas man inte få eleverna med sig då spelar det ingen roll hur mycket kunskap 
man har med sig, som lärare, för då går det i alla fall inte.” (Kim) 

Robin hävdar att ämneskompetensen är mycket viktig, till och med likvärdig med 
pedagogiken eftersom den syns tydligt för eleverna om kunskapen i ämnet saknas. 
Läraren berättar också att det kan bero på att hens ämnen som mest innefattar språk: 
engelska och tyska, faktiskt kräver att läraren har ett bra uttal och kunskap i språket 
då eleverna både lyssnar och lär av hen.  

I en god lärandemiljö så ser läraren till att individanpassa och ge återkommande 
respons/återkoppling till eleverna enligt Kim. Medan eleverna arbetar enskilt med 
sina uppgifter passar hen på att prata individuellt med eleverna om deras tidigare 
arbeten eller pågående uppgifter. Här berättar läraren vad eleven gjort bra och vad 
eleven kan tänkas behöva utveckla. Kim ser till att lägga mycket tid på respons och 
anser det som en viktig del i lärandet. Helst ska responsen på elevernas arbeten ske 
både skriftligt och muntligt. Även här tydliggör Kim vikten av att bibehålla ett gott 
förtroende hos eleverna, därav ser hen till att alltid ha en deadline även för sig själv i 
sin rättning. Kim menar att det ställs förväntningar på eleverna och att de därför 
borde ha möjlighet att ha förväntningar även på läraren. Läraren betonar också att 
planeringen av lektionerna är viktiga för att visa eleverna att läraren tar lektionerna 
på allvar och kan då förvänta sig det tillbaka från eleverna. Kim planerar ofta sina 
lektioner med hjälp av powerpoint- presentationer vilket gör att det blir tydligt och 
strukturerat för eleverna, och att det då också finns möjlighet för eleverna att få 
anteckningar som stöd i deras lärprocess. 

Robin talar också om individanpassningen som mycket viktig för att skapa en god 
lärandemiljö och menar att läraren behöver förmågan att både kunna anpassa sin 
undervisning efter klass/grupp och individ. Vidare menar hen att en viss 
undervisning kan fungera på ett sätt i en klass och på ett annat sätt i en annan klass. 
Robin nämner återigen förmågan att se alla elever som en del av lärarens arbete för 
att skapa en god lärandemiljö. Läraren måste kolla av närvaron inför varje lektion, 
och vid dessa tillfällen brukar Robin försöka utnyttja till att se alla och höra alla. 
Eftersom hen undervisar i engelska och tyska blir det en naturlig del av 
undervisningen att försöka locka elever till att tala. Hen nämner att läraren inte kan 
förvänta sig att alla elever gärna talar inför hela gruppen, och därför brukar hen 
försöka nyttja tillfället vid närvarokollen att låta varje elev säga hej och hur de mår på 
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det språk som undervisas. Robin menar att eleverna då kan välja hur mycket de vill 
tala inför gruppen men får ändå en chans att göra det, samtidigt så får läraren en 
chans att se alla och kolla av hur de mår för dagen. Eftersom Robin har uppdraget 
som utvecklare av IKT i sin förstelärartjänst, använder hen också flera olika 
internethjälpmedel eller sidor på internet för att få eleverna att uttrycka sina åsikter 
och frågor.  

”Just det här med IKT till exempel, det finns ju många sidor såsom todaysmeet eller 
answergarden som man kan rösta via mentimeter, man vet ju att alla pratar inte i 

helklass, (…) men då får man ju med allas idéer, om det får skriva vid några tillfällen 
istället för att prata i klassen.” (Robin) 

Även Jona nämner betydelsen av att låta alla elever höras och synas som en del i 
arbetet för att skapa en god lärandemiljö och beskriver att det är viktigt att arbeta 
med klassen så att de lär sig att våga tala men också att vara lyhörda inför varandra. 
Jona beskriver att hen ofta har en stund på lektionen oavsett vilket ämne som 
undervisas, svenska eller samhällskunskap där hen ställer en öppen fråga till klassen 
och där eleverna får en chans att svara. Vidare beskrivs att hen använder olika 
strategier för att alla elever ska prata inför helgrupp någon gång under veckans 
lektioner. Jona beskriver att det ibland sker genom lottning, var tredje elev väljs till 
att tala eller att hen medvetet väljer utifrån klasslistan tills att alla blivit valda och fått 
chansen att tala den veckan. Frågorna kan handla om precis vad som helst, dock är 
det viktigt att frågorna inte har ett givet svar så att eleverna inte blir rädda för att 
svara fel.  

”På detta sätt får eleverna en chans att tala inför gruppen, hur mycket eller lite de vill 
och samtidigt lära sig att stå för sina åsikter även om det ibland bara handlar om vad 

man tyckte om lunchen idag.” (Jona) 

Kim försöker skapa en god lärandemiljö under en lektion och berättar att hen oftast 
utgår ifrån EPA-metoden. EPA-metoden innebär att lektionens uppgift behandlas av 
eleverna i olika etapper: enskilt, i par/grupp och av alla. Eleverna ska ges tid så att 
alla har möjlighet att hinna med i arbetet enskilt. Sedan får eleverna läsa upp sina 
svar eller funderingar för en klasskompis/grupp, och därefter redovisas uppgiften i 
par/grupp, ibland får eleverna dessutom redovisa en annan elevs svar. Detta för att 
det ibland kan vara lättare att prata om någon annans åsikter eller funderingar än 
sina egna. Kim beskriver det som ett sätt att bygga upp självförtroende hos eleverna 
och att alla får en chans att vara delaktiga.  

För en god lärandemiljö behöver också klassrumsmiljön se ut på ett visst sätt. Kim 
berättar att miljön i klassrummet kan se olika ut beroende på vad syftet med 
lektionen är. När eleverna ska arbeta med skrivande ska det vara lugnt och tyst i 
klassrummet för att eleverna ska kunna ha fokus på uppgiften, under samma stund 
kan läraren passa på och gå runt och prata med eleverna och ge små kort utvecklande 
respons. Eleverna ska därför sitta kvar i klassrummet, och arbeta enskilt. Vid 
uppgifter där diskussion ska genomföras är det självklart med samtal i klassrummet. 
Detta innebär att läraren har en varierande roll, att kunna anpassa sin ledarroll 
utefter vad syftet med lektionen är. Den tysta och lugna lärandemiljön kräver en 
tydlighet från läraren, genom att läraren tydliggör vad som förväntas av eleverna, 
samt att med skarp/ tydlig ton fånga upp eleverna igen om förväntningarna inte 
upprätthålls. Kim beskriver att hen får arbeta mycket med vissa grupper, och att hen 
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är mycket tydlig när det inte fungerar som det ska. Kim beskriver att det då ibland 
krävs att… 

”(…) jag pekar med hela handen.”(Kim) 

Vidare beskriver Kim att det är viktigt att läraren kommer ihåg att ge uppmuntran till 
gruppen om framgångar påvisats för en god klassrumsmiljö så att eleverna också ser 
det som framgångar. Kim beskriver också vikten av att se elevers enskilda behov. 
Många elever behöver tystnad och lugn, medan andra kan behöva få lyssna på musik i 
hörlurar för att kunna fokusera, detta bör läraren ta i beaktande och prova sig fram 
för vad som fungerar bäst för varje elev.  

Robin menar istället att det inte behöver vara tyst på hens lektioner, utan att det 
snarare kan vara bra att eleverna samtalar och förhoppningsvis tar hjälp av varandra. 
Däremot bör det alltid vara tyst i resten av gruppen om eleverna ska tala inför hela 
klassen. Robin anser också att klassrumsmiljön är viktig med avseende på hur 
klassrummet ser ut. En trivsam miljö är viktigt för att skapa en god lärandemiljö, alla 
ska vilja vistas i det rum hen ska utvecklas och lära i. Denna miljö är inte alltid lätt att 
skapa enligt Robin, eftersom det finns så många klasser och lärare som vistas i 
samma rum under dagen, men menar det åtminstone borde kunna krävas ordning 
och reda och att det är rent i klassrummet. Jona har samma inställning, det bör få 
vara ett öppet klimat där eleverna kan samtala och ta hjälp av varandra, men 
ljudnivån ska aldrig vara för hög. Hen menar att det är lärarens uppgift att styra 
klimatet i klassrummet så att det passar alla och påminna eleverna om att tala lågt 
när de diskuterar en uppgift för att inte störa någon annan. Jona menar också att det 
ibland kan vara bra att nyttja eventuella grupprum för att dela på klassen för att få ett 
arbetsklimat som passar alla. I stora grupper kan det vara gynnsamt att dela upp 
klassen särskilt när läraren ska individanpassa.  

”Det kan finnas elever som får väldigt svårt att koncentrera sig när de ska arbeta 
enskilt i stora grupper, då får man kolla på alternativa strategier, de kanske kan sitta i 
mindre grupp eller ha hörlurar med musik, vissa jobbar till och med bättre när det får 

ha luvan på tröjan uppdragen för att avskärma sig” (Jona). 

Delaktighet tror Kim och Jona också har en inverkan på en god lärandemiljö. Kim 
beskriver att eleverna behöver känna sig delaktiga, genom att vara med och ta beslut 
om hur de vill redovisa eller lägga upp ett arbetsområde. Enligt Kim är det viktigt att 
föra en dialog med eleverna. Detta gör då att läraren får med eleverna i skolarbetet. 
Hen beskriver att erfarenheten är att det då finns tydlighet mellan elever och lärare 
vilket gör att läraren också kan ställa krav genom att hänvisa till de gemensamma 
besluten.  

Robin vill poängtera att elevernas utvärdering också är en viktig del för att utveckla 
undervisningen och för att kunna förbättra lärandemiljön. Hen menar att det är 
viktigt att låta eleverna vara delaktiga och tycka till om undervisningen för att läraren 
ska kunna utvecklas och skapa bättre undervisning. Med hjälp av detta kan läraren 
variera undervisningen, hitta nya projekt för arbetsområden. I syfte att förbättra inför 
framtiden och nya grupper är det viktigt att läraren utvärderar de projekt som 
genomförts. Samtliga lärare poängterar att det är viktigt med lärarens egen reflektion 
och utvärdering av undervisningen, men att den allt för ofta uteblir. Kim nämner att 
hen ofta reflekterade över sin lärarroll och undervisning i början av sin karriär.  
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4.1.3 Vilka faktorer kan ha påverkan på skapandet av en god lärandemiljö 

enligt försteläraren?  

Kim beskriver stora klasser som ett problem när det gäller att skapa en god 
lärandemiljö. Idag har hen omkring 30 elever i varje klass, vilket motsvarar hur det 
ser ut överlag på skolan, vilket gör att det blir svårt att skapa en god lärandemiljö. 
Läraren menar att konsekvenserna framför allt blir att det drabbar de elever som vill 
nå högre resultat, eftersom skolan lägger mycket fokus på de elever som ligger på 
gränsen och som behöver extra stöd för att nå målen men glömmer lätt bort de elever 
som behöver extra stimulans och möjligheten att nå högre utveckling. Läraren 
beskriver att hen trots förutsättningarna försöker skapa möjligheter när tempot i 
övriga gruppen är för lågt för dessa elever. Ett exempel är att Kim låter några av de 
elever som hen undervisar i tyska åk 9, få hjälpa till på tysklektionerna i de lägre 
årskurserna, hålla en lektion i åk 7 exempelvis. Kim ser att detta har lyft dessa elever 
och givit dem en utmaning som de behövt. Vidare beskrivs verkligheten som 
fungerande trots stora klasser, men att konsekvenser är svåra att mäta eftersom de 
ambitiösa eleverna som drabbas av detta ändå påvisar goda resultat.  

Förutom problematiken kring stora klasser nämner både Kim och Jona att det kan bli 
hinder för en god lärandemiljö om det finns många elever som har särskilda behov, 
att de har svårt med en tydlig ledare och att det istället blir en konflikt många gånger. 
Kim beskriver dock att hen aldrig varit med om det, men tänker sig att det skulle 
kunna vara ett problem om läraren aldrig lyckas ge uppmuntran och ta steg framåt. 
Kim beskriver då att lärarna på skolan har speciallärare tillhands och att arbetet då 
sker tillsammans med kollegor, föräldrar och elev i syfte att finna tillvägagångssätt 
och arbetsmetoder som passar just den enskilda individen. Robin menar att det kan 
finnas elever som orsakar hinder för att skapa en god lärandemiljö, där läraren kan 
misslyckas med att nå alla. Vidare beskriver hen att det kan vara en elev som hamnat 
snett på något sätt, som kanske inte ens dyker upp i skolan. Läraren behöver därför 
hitta strategier för att försöka nå dessa elever, exempelvis har hen vid något tillfälle 
använt Skype för att kommunicera med de elever som inte kommer till skolan. Ibland 
till och med lockat elever som är omotiverade på lektionen med att låta dem gå hem 
tidigare om de slutför en uppgift, vilket läraren menar inte är en bra lösning men att 
det ibland krävs sådana åtgärder.  Robin nämner också att regler som elever anser 
onödiga på skolan också kan orsaka konflikter under lektionen. Hen nämner då att 
skolan tagit beslutet att ta bort regeln gällande kepsförbud under lektion, något som 
gjort att läraren inte längre behöver ta den konflikt och diskussion som ofta blev till 
när läraren bad eleverna att följa den regeln.  

Kim nämner ledningen, skolchef/rektor, som en yttre faktor som har påverkan på en 
god lärandemiljö och menar att det spelar roll om skolan har en ledning som 
”bromsar” utveckling eller en ledning som uppmuntrar utveckling. Idag har skolan 
enligt Kim en ledning som ser mycket positivt på nya arbetsmetoder och utvecklande 
pedagogik, och ger lärare verktyg att lyckas.  

”Det har stor roll vilken ledning man har på skolan.” (Kim) 

Jona beskriver också att ledningen har stor roll för hur arbetet ser ut på skolan. Hen 
menar att läraren behöver känna stöd uppifrån, från sin närmaste chef för att våga 
utveckla pedagogiken. Men framför allt för att känna stöd och trygghet när det finns 
elever som inte når målen eller vid annan eventuell problematik.  
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Robin beskriver att det kan finnas yttre faktorer som påverkar lärandemiljön 
negativt. Hen nämner skolans ombyggnationer som något som stört lektionerna. 
Ljudnivåer från verktyg och maskiner samt att det har krävts byte av lokaler och 
byggnader mitt under en skoldag har påverkat undervisningen och lärandemiljön 
betydligt enligt Robin.  

”Som tillexempel ombyggnationen, när det bankades när vi hade nationellt 
prov”(Robin). 

Ett annat hinder som alla lärare nämner är att när läraren har problem i sitt privatliv 
kan det blir mycket svårt att genomföra god undervisning eftersom det redan ligger 
mycket press på läraren. Jona nämner att det är mycket viktigt att livet i sig är stabilt, 
för arbetet i sig kräver mycket fokus från läraren. Robins erfarenhet är att eleverna är 
mycket uppmärksamma och ser när läraren har förändrats eller inte är som vanligt.  

”Även om man skulle ha en dålig dag, så ska man ju inte visa det (…) när man går in i 
klassrummet ska det vara glömt, just den tiden man är där (…) man behöver ställa 

om, kanske bli lite robot” (Robin). 

”Man bör inte visa det i klassrummet, för jag tror att eleverna påverkas oerhört av 
det” (Jona). 

4.2 Elevgrupper 

Nedan presenteras det resultat gruppintervjuerna med de tre elevgrupperna 
resulterat i. Eleverna i elevgrupperna har samtliga genomgått svensk grundskola och 
studerar nu första och andra året på gymnasiet.  

4.2.1 Vad har elevgruppen för föreställning av lärarens yrkesskicklighet?  

Elevgrupperna hävdar samtliga att det finns svårigheter i uppgiften att beskriva hur 
en yrkesskicklig lärare är och agerar. Svårigheten kommer sig av, menar de att det 
varierar vilka egenskaper som är bra eller mindre bra att äga som lärare. Situationen i 
klassrummet, gruppens förutsättningar och förväntningar samt lärarens personliga 
egenskaper är faktorer som påverkar hur en lärare upplevs. En gemensam nämnare i 
beskrivningen av en bra lärare menar elevgrupperna är att läraren behärskar sitt 
område, alltså är kunnig i den kurs hen bedriver undervisning. Brister lärarens 
kunskaper brister även elevernas lust att delta i undervisningen. En bra lärare 
positionerar sig själv som ledare; ansvarig för och drivande av undervisningen. Att 
som lärare coacha eleverna genom att uppmuntra eleverna att göra som citatet nedan 
lyder när de egna kunskaperna brister är oacceptabelt, uttrycker en av elevgrupperna.  

”Gör så gott ni kan och ta hjälp av varandra” 

En yrkesskicklig lärare är flexibel, i olika bemärkelser. Att vara flexibel innebär att 
läraren äger förmåga att erbjuda alternativa arbetssätt, förmåga att äga stunden, dvs. 
agera avslappnat och spontant samt förmåga att växla mellan olika vuxenroller 
förklarar elevgrupperna. Läraren ska vara personlig och visa intresse eleverna och det 
som ligger dem nära. Samtliga elevgrupper förklarar att lärarens ledarskap ska 
präglas av en vänskaplig, föredömlig och coachande relation. En balans mellan dessa 
tre relationsdrag är det som eftersöks. En relation som präglas av enbart eller till 
största del kompisdraget är farligt eftersom eleverna riskerar att mista förtroende för 
lärarens ledarroll. Det som händer om läraren mister detta förtroende, menar 
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elevgrupperna leder till att eleverna står för beslutsfattandet själva och att läraren 
inte längre är ansvarig för eller drivande i undervisningen. Det ska kännas naturligt 
att det är läraren som upprättar de gränser eleverna och undervisningen ska förhålla 
sig gentemot.  

Rättvisa och motiverade bedömningsunderlag är en aspekt som är avgörande 
huruvida en lärare är yrkesskicklig eller inte framkommer av en elevgrupp. 
Bedömningssituationen är ofta en maktsituation förklarar de. Ibland har det hänt att 
lärare inte förmått att förklara varför ett betyg blivit just det som det blivit. Det är 
viktigt att lika krav ställs för alla elever, tydliggör elevgruppen. Eleverna ska ut på en 
och samma arbetsmarknad och borde därför ges lika förutsättningar att lyckas. Det 
ska inte finnas genvägar för några få, det blir pinsamt i framtiden för dessa elever när 
de inte har de kunskaper eller förmågor som det står på ett papper att de äger.  

Andra egenskaper som är meriterande för en lärare är att hen upplevs lugn, 
strukturerad, humoristisk och trygg. En av elevgrupperna betonar att det är mycket 
viktigt att läraren upplevs trygg och lugn. De tillfällen läraren känner sig stressad 
eller upprörd anser eleverna att det ska lämnas utanför det sammanhang det växt 
upp ur. Är det något som distraherar läraren ska det liksom sådant som distraherar 
eleverna att arbeta på lektionen plockas bort. En yrkesskicklig lärare klarar av att 
fokusera på sina elever och undervisningen som ska bedrivas, en skicklig lärare 
agerar så gott som alltid utifrån sin yrkesroll. En undervisningssituation som drivs av 
en ofokuserad lärare avspeglar sig hos undervisningsgruppen, menar elevgruppen. 
Detta resulterar i att eleven inte redovisar sin fulla kunskap/ förmåga.  

”En lärare ska vara här och nu. En lärare som är högt och lågt gör eleven otrygg” 

En lärare ska inte vara allvarlig hela tiden, berättar en elevgrupp. En yrkesskicklig 
lärare har förmåga att tänja på gränserna, bjuda på sig själv och skratta tillsammans 
med eleverna och när situationen kräver vara allvarlig och seriös. Värsta scenariot är 
en undervisningssituation med monotont arbetssätt då läraren inte tagit hänsyn till 
elevernas önskemål. Drömscenariot är en lärare som motiverar och engagerar sina 
elever att jobba och utvecklas i det undervisningen ska utveckla och bedöma. En 
yrkesskicklig lärare eliminerar sådant som kan distrahera, exempelvis att eleven 
känner sig uttråkad, fastnar och inte orkar eller vågar fråga om hjälp.  

”Men typ en vanlig typisk genomgång… Torr och tråkig, och sen säger läraren att ja 
nu öppnar ni boken och arbetar tyst och själva” 

Hur en lärare som inte är yrkesskicklig uppfattas av sina elever, beskrivs av en 
elevgrupp. Det eleverna i klassrummet uppfattar synliggörs i de två nedanstående 
citaten. En lärare som inte upplevs skicklig saknar planering, alternativa 
undervisningsmetoder och relation till sina elever.  

”Läraren som en pain in the ass som står där och ser viktig ut” 

”Robot som står där för pengarnas skull” 

4.2.2 Vad krävs av läraren för att skapa en god lärandemiljö enligt 

elevgruppen? 

Det som samtliga elevgrupper betonar krävs för att det ska vara en utvecklande 
undervisningssituation är en planering – ett eller flera mål att uppnå varje lektion. 
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Läraren behöver klargöra vad som förväntas av eleven att göra och motivera varför 
det är relevant för kursen. Lärarens kanske viktigaste uppdrag, menar eleverna är att 
göra uppgifterna konkretiserade och exemplifierade, motiverade och rimliga. 
Uppgiftsinstruktionen ska vara enkel att förstå och anpassad efter förutsättningar 
den pedagogiska situationen utgår ifrån – gruppen, tiden, kursen. Är uppgiften inte 
rimlig, utan uppgiften känns mäktig så blir eleverna stressade och uppgiften riskerar 
att inte bli genomförd. Elevgrupperna berättar att de tillfällen då de inte förstått vad 
som ska göras jobbar man inte, och orkar man inte eller inte vågar fråga om hjälp 
plockar man upp något som distraherar en själv eller de andra i klassrummet. Av 
denna anledning, menar de att det är så viktigt att instruktionen och uppgiften är 
begriplig.  

”läraren ska förenkla, göra så vi förstår vad vi ska göra för att få betyg” 

Elevgrupperna berättar att de föredrar att arbeta på egen hand, gärna i grupp med 
klasskompisar. Att få prova själv stärker självkänslan, menar elevgrupperna. När 
läraren har genomgång kan läraren tänka på att inte ha för mycket text eller 
information, när det är mycket orkar man inte lyssna till slut berättar en av 
elevgrupperna. De berättar vidare att det inte spelar någon roll om det är väldigt 
intressant eller inte alls, till slut orkar man inte lyssna längre. Elevgrupperna 
reflekterar över att denna punkt när man inte orkar eller vill lyssna mer är olika för 
alla elever. Nedan lyder ett citat som exemplifierar hur en av eleverna tänker om sig 
själv och sin prestation när hen genomfört en uppgift.  

”Först trodde man att det skulle aldrig… Sen när man fixar det och själv dessutom då 
känner man sig rätt jävla bra” 

Det sociala klimatet i klassrummet ska präglas av respekt gentemot varandra, respekt 
elev och lärare och respekt elev och elev. Läraren visar respekt genom att bemöta 
eleverna med värdighet, ta till sig av elevernas erfarenhet, tips önskemål menar 
elevgrupperna. Lärarens dialog med eleverna bör vara rak och direkt, hen bör ha 
förmåga att läsa av klassrumssituationen och eleverna. Läraren är ansvarig för att det 
sociala klimatet och att arbetsron infinner sig under lektionen. Ibland tänker man sig 
inte för och glömmer att andra kanske vill arbeta även fast jag inte har lust eller vill, 
förklarar en elevgrupp.  Klassrumsklimat ska uppmuntra till arbete. Det uppstår när 
det är tyst och lugnt, samt att flertalet av klasskamraterna arbetar med det som ska 
göras och inte sitter med telefon eller stör andra genom samtal med bordsgrannen 
eller liknande situationer. Läraren behöver ingripa i sådana situationer direkt, menar 
elev grupperna. Stör man på något vis någon annan som arbetar är det alltid läge för 
läraren att först varna och påpeka konsekvenserna om eleven fortsätter störa. 
Fortsätter eleven att störa har eleven ingen plats i klassrummet anser elevgrupperna. 
Lärarens roll i detta är alltså att vara uppmärksam, gränssättande, konsekvent och 
påvisande av klassrummet som lärandemiljö. Lärare som sätter sig ned och bara 
tittar när ljudnivån är hög eller någon stör någon annan gör inte rätt, anser 
elevgrupperna. Lärare bör dock ha överseende med att elever ibland har bra dagar 
och dagar som känns sämre, läraren måste förstå att hen jobbar med människor. 
Läraren bör belöna efter delmål och mål som uppnås.  

”Jag är här för att lära mig något, visa vad jag kan och behöver lära mig mer om. Då 
ska förutsättningarna vara schyssta!” 
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Ledarskapet ska vara balanserat mellan ett strängt och ett snällt. Ett enbart strängt 
ledarskap innebär att läraren är den enda beslutsfattaren alla gånger förklarar 
elevgrupperna. Ett snällt ledarskap innebär att man bryr sig om eleven och låter 
eleven att fatta beslut alla gånger. Bägge ledarskap karaktäriseras av att läraren vill 
att eleven ska utvecklas inom undervisningens ramar. Ingen av dessa två 
ledarskapsstilar menar eleverna fungerar ensamt utan inslag av den andra stilen. 
Resultatet av ett enbart strängt ledarskap eller ett enbart snällt ledarskap, hävdar 
elevgrupperna resulterar i att ingen kommer att arbeta med uppgifterna och bearbeta 
kursens innehåll. Ledarskapet påverkas av lärarens personlighet och av relationen 
mellan läraren och undervisningsgruppen, resonerar en av elevgrupperna. Det 
ultimata ledarskapet växer fram med tiden, olika grupper vill dessutom ha olika typ 
av ledare. 

Det som krävs för att skapa lust för att lära hos förutsätter att eleverna känner sig 
engagerade och motiverade. Motivation uppstår när eleverna förstår varför något ska 
göras och vad vinsten kommer bli sen. Motivation uppstår, menar elevgrupperna när 
det känns trevligt i klassrummet. När de trivs med klasskamraterna, med läraren och 
tycker kursen är någorlunda intressant. Att trivas med klasskamraterna innebär att 
alla kan prata med alla utan konstigheter, inte den minsta otrygghet som infinner sig 
när hen hörs eller syns. Alternativa metoder eller uppgifter medför att eleverna 
känner sig motiverade att arbeta. Elevgrupperna förklarar att de ibland känner sig 
tröga eller dåliga om de inte förstår en uppgift eller vill arbeta på ett annat sätt det 
som föreslås. Då avtar givetvis motivationen, förklarar de.  

4.2.3 Vilka faktorer kan ha påverkan på skapandet av en god 

lärandemiljö enligt elevgruppen?  

Elevgrupperna belyser ett förhållande mellan klassrumsklimatet, arbetsron och 
studieresultaten. De faktorer som lyfts fram som möjliggör att skapa en bra 
lärandesituation är relationen till läraren och kursens, tid, engagemang, intresse, 
lärarens ämneskompetens, pedagogiska kompetens och ledaregenskaper. Hinder för 
lärarens möjligheter att skapa en god lärandemiljö, hävdar de är okunskap inom 
kursen, brister i ledarskapet och okunskap om hur eleverna önskar och behöver 
arbeta med uppgifter.  

Lärarens och elevens relation har stor betydelse, hur väl känner läraren till elevens 
önskemål och behov av arbetssätt? Elevgrupperna framför en tanke att läraren måste 
känna till elevens bakgrund och erfarenhet av skolan eftersom det påverkar elevens 
pågående studier. Om läraren och eleverna i hens undervisningsgrupper inte förstår 
varandra kommer läraren till slut inte ha några elever kvar i klassrummet att 
undervisa resonerar elevgrupperna. Vidare resonerar de att en lärare som inte visar 
förståelse för önskemål om alternativa och uppgifter inte heller kommer ha några 
elever i klassrummet att undervisa. Läraren bör genom individuella samtal med varje 
elev prata om hur eleven önskar arbeta för att redovisa sina kunskaper och förmågor 
samt utvecklas allra längst. Detta förstår eleverna är mycket tidskrävande, men 
effektivt och värdefullt i längden. Eleven kommer att känna att hen lyckas nå de mål 
som är uppsatta vilket är värdefullt. Elevgrupperna menar att läraren som grund för 
att bedriva undervisning behöver bra kontakt med sina elever, varenda en. 
Elevgrupperna berättar att de fått frågan i helklass eller större grupper hur de önskar 
att arbeta, men aldrig individuellt fått fundera på hur de bäst lär sig. I större grupper 
vågar de flesta inte berätta, om hen inte är talför och framåt förklarar de. Detta 
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medför att det kan verka som att klassen eller gruppen är enig när det i själva verket 
inte är verkligheten. Lärare bör vara noga med att alla får säga eller skriva sina tankar 
och önskemål. Alla vill inte eller vågar inte säga högt inför andra vad de tänker och 
tycker.  

”Tips? Ja, inte bara sitta där och tala om vad som ska göras liksom. Visa intresse, lär 
känna människan” 

Elevgrupperna pekar även på den fysiska miljöns påverkan på lärandemiljön. Ett 
klassrums utformning skapar möjligheter eller hinder för samtal, självständigt arbete 
och arbete i par. Det är bra anser elevgrupperna att hen kan välja hur hen själv vill 
sitta eller placering efter undervisningens syfte och utformning. Klassrummet får inte 
kännas trångt, det är viktigt att kunna ha sitt space för arbetsron. Dessutom berättar 
en av elevgrupperna att ett trångt och litet klassrum kan medföra risk för att någon 
slänger ur sig elaka kommentarer om någon skulle stöta emot någon annan.  
Klassrumsmiljön ska kännas hemtrevlig och personlig. Skolan är elevgruppernas 
arbetsplats, resonerar en elevgrupp. Miljön ska vara ren, lagom tempererad och bra 
luft. Sådana faktorer påverkar absolut skolarbetet, hävdar elevgrupperna.  

”Ett klassrum ska vara levande. Hemtrevligt, behöver ju inte kännas som ett dårhus 
eller fängelse” 

Möjligheterna att skapa en god lärandemiljö påverkas av lärarens förmåga att 
engagera och motivera sina elever. Läraren bör ha förmåga att bemöta bristande 
motivation, argumentera för uppgiftens och kursens nytta. Elevgrupperna berättar 
att de ofta hör klasskamrater säga, och själva söker stöd för att fortsätta arbeta hos 
sin lärare. De berättar att de pustar, uttalar att det känns tungt att arbeta med en 
uppgift eller att de inte orkar. Det jobbiga handlar oftast om att man måste tänka 
själv, söka svar och resonemang självständigt förklarar en av elevgrupperna. Även om 
det inte alltid låter som att eleven förstår varför den gör en uppgift så menar 
elevgrupperna att eleven visst gör det.  Motivation kommer av att läraren har tydligt 
förmedlade förväntningar, belönar efter delmål som uppnås och peppar eleven att 
fortsätta så långt det är möjligt. Utmanar att inte bara göra det allra enklaste, utan att 
göra mer än eleven själv tror är möjligt. Elevgrupperna vittnar samtliga om att de 
själva ofta tror att de inte ska lyckas samt att de tror en uppgift är svårare än den 
sedan visar sig vara.  

Feedback är en del i bedömningen som elevgrupperna menar är motiverande. Eleven 
får svart på vitt höra eller se vad som varit bra och vad som kan utvecklas för att 
uppgiften ska bli bättre. Lärare behöver använda sig mera av direkt feedback berättar 
de, gärna muntligt och direkt kopplat till den uppgift eleven arbetar med. 
Elevgrupperna resonerar kring lärarens arbetssituation, det är stressigt, tiden räcker 
inte alltid till för att bedöma och det märks ibland berättar de. Ofta vill lärarna vänta 
med bedömningen av exempelvis en text och dröjer det för länge vilket det ofta gör så 
gör den inte så stor nytta. Att läraren tror på elevens förmåga är viktigt, berättar 
elevgrupperna. Det visar läraren exempelvis genom att ge eleven credit för de 
kunskaper eller förmågor eleven visar just nu.  

Något som sätter hinder eller möjligheter i spinn att skapa en god lärandemiljö är 
lärarens pedagogiska hållning, i vilken utsträckning är läraren mottaglig för respons 
och idéer från sina elever? Hur mycket tar läraren till sig av elevernas önskemål om 
arbetssätt, användning av hjälpmedel, medier? Ännu ett hinder kan vara elever som 
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inte är närvarande, passiva eller utåtagerande. Elevgrupperna menar att läraren 
måste vara uppmärksam och agera direkt på dessa signaler. Läraren bör direkt rota i 
orsaken och klargöra för eleven vilka konsekvenser de kan komma att få i framtiden. 
Andra hinder menar elevgrupperna är dagsformen, hunger eller hur man sovit under 
natten. 

Citatet nedan utrycktes i en av elevgrupperna och belyser hur ett synsätt på skolan, 
lärare och den egna framtiden förändrats efter det egna gymnasievalet. 

”Jag bryr mig mer om skolan nu när jag insett att lärarna är här för att hjälpa mig och 
för att jag själv valt inriktning”. 

4.3 Sammanfattning av resultat 

I de ovan presenterade resultaten framkommer att förstelärarna och elevgrupperna 
anser att det i lärarens yrkesskicklighet ingår att vara en professionell lärare, dvs. att 
läraren kan skapa relationer med eleverna genom att vara personlig, och genom att 
hålla det privata livet utanför arbetet. Förstelärarna och elevgrupperna menar också 
att den yrkesskickliga läraren har en god planering för undervisningen. Förstelärarna 
ser arbetet med att individanpassa undervisningen som en viktig del i lärarens arbete, 
i detta ingår att se alla elever och skapa delaktighet för eleverna. Individanpassningen 
kan göras på olika sätt, men förstelärarna nämner bland annat integreringen av IKT 
och EPA-metoden som strategi för att anpassa undervisningen för allas 
förutsättningar, som ett arbete för att inkludera och motivera elever. Medan 
förstelärarna talar om individanpassning, talar elevgrupperna om betydelsen av 
skoluppgifternas utformning i syftet att motivera och utveckla ny kunskap.  

När klassrumsmiljön diskuteras beskrivs den på olika sätt av förstelärarna, men de är 
samtidigt överens om att den behöver inneha ett gott lärandeklimat. En god 
lärandemiljö är en miljö som präglas av ett gott samtalsklimat samtidigt som fokus 
och tystnad behöver råda när elever arbetar enskilt. Förstelärarna och elevgrupperna 
hävdar att återkoppling är en viktig del i elevernas lärande. Elevgrupperna 
poängterar även att läraren ska ha en god kunskap om bedömning och genomföra en 
rättvis sådan.  

Elevgrupperna talar om vikten att läraren har en förmåga att motivera, genom 
varierad undervisning, goda relationer och bra utformade uppgifter. Elevgrupperna 
menar också att lärarens ämneskompetens har betydelse eftersom de beskriver att 
om lärarens kunskap brister förloras också elevernas lust att lära. Förstelärarna har 
olika syn på hur betydelsefull lärarens ämneskompetens är, men är överens om att 
den pedagogiska kompetensen, dvs. att inneha ett gott ledarskap är mycket viktig i 
lärarens arbete. Förstelärarna och elevgrupperna har olika uppfattningar vad som 
kan påverka skapandet av en god lärandemiljö.  

Påverkansfaktorer som förstelärarna nämner är skolledningens inställning, yttre 
faktorer såsom ombyggnationer, stora klasser, många elever med särskilda behov, 
eventuella problem i lärarens privatliv och lokala regler. Elevgrupperna beskriver 
faktorer som lärarens bristande ämnes- eller ledarkompetens, dålig insikt i elevers 
behov, elevers passiva, frånvarande eller utåtagerande sätt samt lärarens stressiga 
arbetssituation. 
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5. Analys av insamlad data 

Analysen som följer utgår från resultaten som presenterats. Analysen sammanför 
förstelärarnas och elevgruppernas intervjusvar, och kopplar dessa till tidigare 
forskning. Analysen utgår från fyra teman som frambringats från 
resultatredovisningen.  

5.1 Lärarens påverkan på lärandemiljön 

Planering anses från samtliga respondenter, både förstelärarna och elevgrupperna, 
men också av Håkansson & Sundberg (2012) vara en viktig del i lärarnas arbete. 
Elevgrupperna menar att den delen av arbetet tillhör lärarens yrkesskicklighet, och 
samstämmer med läraren Kims föreställning att planeringen visar att läraren tar 
undervisningen på allvar och att eleven också bör göra det. Samtliga förstelärare i 
studien poängterar vikten av att ta sig tid att planera undervisningen och 
skoluppgifternas utformning. Studiens resultat påvisar att elevgrupperna och 
förstelärarna är samstämmiga och överens om betydelsen av lärarens planering.  

Resultatet visar att läraren uppenbarligen behöver inneha flera egenskaper och 
utveckla en yrkesskicklighet, och det ligger mycket fokus på lärarens ledarroll och 
pedagogiska förmåga. Håkansson & Sundberg (2012) beskriver att lärarens 
ämneskunskaper också har en avgörande roll, och att läraren behöver inneha goda 
ämneskunskaper men särskilt ha en förmåga att förmedla dessa kunskaper till 
eleverna. Hattie (2011) diskuterar ämneskunskaperna hos en så kallas expertlärare, 
en särskilt yrkesskicklig lärare, och menar precis som Håkansson & Sundberg(2012) 
att läraren behöver besitta goda ämneskunskaper i syfte att förmedla dessa på ett bra 
sätt till eleverna. Detta behöver enligt Hattie(2011) inte innebära att läraren då måste 
vara expert på sitt ämne. I denna fråga har både elevgrupperna och Robin en 
samstämmig syn, där de anser att läraren bör inneha goda ämneskunskaper för att 
kunna förmedla goda kunskaper till eleverna. Robin uttrycker också att det särskilt i 
hens ämneskombinationer, engelska och tyska krävs att hen visar god förmåga för att 
på ett trovärdigt sätt undervisa eleverna. Elevgrupperna hävdar att om lärarnas 
kompetens synligt brister förloras också deras motivation och lust att lära, med andra 
ord en stor påverkansfaktor för skapandet av lärandemiljön.  

I lärarens yrkesskicklighet inrymmer inte enbart ämneskompetenser eller 
pedagogiska förmågor, det inrymmer också att hantera eventuella upplevda hinder 
eller problem som kan försvåra lärarens arbete för en god lärandemiljö. Kim nämner 
att storleken på klasserna ökat, vilket hen anser vara ett problem i arbetet för att 
individanpassa vilket också är en del av att skapa en god lärandemiljö. Kim hävdar att 
stora klasser framför allt påverkar elever som kräver stimulans utöver den vanliga 
undervisningen, och att det i stora klasser gör att läraren och skolan oftare lägger mer 
resurser på de elever som riskerar att inte nå målen och lätt glömmer bort de 
högpresterande eleverna. Dock beskriver Håkansson & Sundberg (2012) att det i 
forskning inte har kunnat påvisas några negativa eller positiva effekter av de ökade 
klassernas storlek. Hugo (2011) menar dock att klasstorleken har stor roll i arbetet 
med att skapa relationer med eleverna, och diskuterar huruvida det är möjligt att 
skapa goda och hållbara relationer till alla elever om undervisningsgruppen är stor. I 
Hugos studie beskrivs att lärarna och eleverna bekräftar det är viktigt och värdefullt 
att läraren hinner se alla elever. Något som samtliga förstelärare och elevgrupper 
menar är viktigt, medan Kim precis som Hugo menar att de ökande klasstorlekarna 
kan påverka lärarens arbete i att skapa utvecklingsmöjligheter för alla elever.  
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Möjligheterna att skapa en god lärandemiljö beror ändå till största del på lärarens 
pedagogiska ledarskap. Det pedagogiska ledarskapet utmynnar i hinder och 
möjligheter hävdar förstelärarna och elevgrupperna när de resonerar kring att olika 
undervisningsgrupper kräver olika arbetssätt och olika typer av ledare. Erikssons 
(1999) två ledarskapskaraktärer, den styrande ledaren och den frihetliga ledaren 
liknar de två ledarskapskaraktärer som uppställs av elevgrupperna, den stränga och 
den snälla.  Den styrande eller den stränga ledaren uppmanar till arbete genom 
tvång. Elevgrupperna hävdar att uppgifterna inte blir gjorda hos en lärare som bara 
tvingar till arbete, alternativt blir uppgiften genomförd men det finns ingen garanti 
att det skett något lärande. Förstelärarna bekräftar att vissa grupper kräver en sådan 
ledare, andra inte. Den frihetliga och snälla ledaren menar eleverna är en lärare som 
förlorat förtroendet hos sina elever, exempelvis kan relationen mellan lärare och elev 
ha blivit alltför kompislik när det är eleverna som väljer att arbeta eller inte arbeta 
med en uppgift. Det ska kännas naturligt att läraren är den som i undervisningen 
fattar beslut betonar elevgrupperna. Det kan handla om beslut som rör placering i 
klassrummet, arbetsområde och bedömningsgrunder – allt det som planeringen 
behöver beakta.  Elever vill vara delaktiga i beslutsfattandet vad gäller arbetssätt, 
men det ligger i lärarens ansvarsområde att se till att eleverna arbetar med det de ska. 
Det ska inte alltid vara elevens lust som styr. Däremot hävdar både elevgrupperna 
och förstelärarna att anpassning av arbetsuppgift efter individen och gruppen är en 
grundförutsättning för att lyckas. Alternativa uppgifter och chans till valfrihet 
betonas vara viktig av elevgrupperna. Gordon (2009) styrker detta resonemang att 
undervisning som når framtill eleverna är flexibel och formbar eftersom elevers 
inlärning sker på så olika vis. Trygghet och struktur betonas av elevgrupperna oh 
förstelärarna som viktiga utgångspunkter i att skapa en god lärandemiljö.  

Lärandemiljön ska vara tillgänglig och anpassad efter individ och grupp betonar 
elevgrupperna. Också förstelärarna betonar att undervisningen behöver vara varierad 
och uppgifterna rimliga att genomföra. När elevgrupperna berättar hur det känns när 
de genomfört en uppgift som de först trott inte var möjlig att genomföra beskriver de 
en känsla av nöjsamhet över den egna självständiga prestationen. Denna känsla 
bevarar och spinner förstelärarna vidare på när de arbetar med formativ bedömning 
beskriver de. Detta är en viktig uppgift som läraren har beskriver förstelärarna 
vidare, men tyvärr en uppgift som kommit i skymundan eftersom den kräver mycket 
tid. Tid som de själva känner att de inte har tillräckligt av. Hattie (2011) beskriver att 
läraren har den viktigaste rollen i elevens utveckling vidare. Att återkoppla direkt där 
eleven befinner sig synliggör elevens lärande. Detta är bra för eleven och för läraren 
som medvetandegör och synliggör. Förstelärarna och elevgrupperna ser samma 
tendenser, men ser tiden som hinder. Återkoppling synliggör inte bara lärandet 
menar Hattie, utan synliggör också undervisningen och de krav som ställs på den från 
de styrande dokumenten, detta höjer prestationsnivåerna hos lärarens elever. 
Återkopplingen möjliggör för läraren att synliggöra kunskapsnivå hos eleven och 
därefter skapa uppgifter som utmanar i rimlig ansats. När förstelärarna beskriver en 
ideal lärandemiljö beskriver de just en miljö där de känner att de hinner med att 
återkoppla samt individanpassa.  

5.2 Klassrumsmiljö och relationer 

Håkansson & Sundberg (2012) beskriver att lärandemiljön behöver genomsyras av en 
varierande och inspirerande undervisningsmiljö, där klassrumsklimatet präglas av 
kunskapsrelaterade aktiviteter i en stödjande och samtalsreflekterande miljö. 
Samtidigt beskrivs betydelsen av att ha ett klassrumsklimat med ordning och reda 
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samt tydlighet. Förstelärarna i denna studie har olika förhållningssätt till hur den 
sociala miljön bör vara. Kim presenterar en tydlig idé för hur hen önskar att 
klassrumsmiljön ska vara under lektioner och arbetar utifrån att klassrummets miljö 
ska anpassas utifrån syftet. Klassrummet ska inneha en lugn och tyst atmosfär när 
eleverna arbetar enskilt och med skriftliga uppgifter medan det vid reflekterande 
samtal och gruppuppgifter ska tillåtas vara en miljö med samtal, skratt och humor. 
Robin och Jona tillåter mer ett öppet klimat, och ser samtalet i klassrummet som en 
möjlighet för eleverna att utvecklas själva och med hjälp av andra. Två olika idéer 
som både finner stöd i det Håkansson & Sundberg (2012) presenterar. Elevgrupperna 
har dock en tydlig idé om vad som är mest önskvärt för att skapa ett gott 
lärandeklimat, och beskriver den som lugn och tyst. Eleverna efterfrågar tydlighet 
och gränssättning från läraren för att bibehålla lugn i klassrummet och elevernas 
fokus, en tydlig ledare efterfrågas.  

Elevgruppernas beskrivning går i samstämmighet med Nordängers (2010) 
beskrivning att läraren bör inneha tydliga ramverk, och vidhålla gränser och struktur 
under lektionerna. Detta presenterar även försteläraren Kim i sin beskrivning av att 
läraren kan behöva vara så pass tydlig med vad som förväntas av eleverna att det kan 
kräva att läraren pekar med hela handen. Till detta hör att vara konsekvent och 
samtidigt också uppmuntra eleverna när läraren upplever att förväntningarna på 
eleverna till slut uppfylles och uppmuntran bör då ske med jämna intervaller. 
Nordänger(2010) beskriver vidare på samma sätt som Kim praktiserar att läraren 
behöver ha en tro på eleverna och samtidigt kunna växla sina roller på ett anpassat 
sätt för att skapa goda lärandemiljöer. Hattie (2011) menar att miljön behöver vara 
tillåtande, att läraren ska kunna utveckla felen som begås till något positivt och 
utvecklande.  

Samtliga lärare beskriver att det kan uppstå hinder för att skapa en god lärandemiljö, 
men att det viktigaste ändå är lärarens ledarroll som avgör hur lärandemiljön och 
klimatet i klassen blir. Samtliga respondenter, förstelärare och elevgrupper betonar 
relationen mellan lärare och elev som mycket betydelsefull. Elevgrupperna anser att 
lärarens ledarskap påverkas just av hur lärarens personlighet är och hur relationen 
ser ut mellan lärare och elev. Samtliga lärare påpekar att relationen är den mest 
betydelsefulla faktorn för skapandet av en god lärandemiljö. Relationen visar sig vara 
mycket betydlig både för de medverkande respondenterna men också inom 
forskningen. Håkansson & Sundberg (2012) refererar Hatties (2009) synpunkt 
gällande relation och lärares personlighet som en avgörande faktor inom 
klassrumssammanhang.  

Hugo (2011), Hattie (2011) samt Frelin (2012) beskriver att läraren behöver skapa så 
kallade medmänskliga relationer, där klassrummet innehar ett varmt och 
förtroendeingivande klimat, i syfte att locka alla elever till skolan, och en lärare med 
empati och stor förståelse för eleverna. Frelin (2012) menar att lärare själva kallar 
denna relation som personlig, men menar att den istället bör kallas för professionell, 
eftersom den gynnar elevernas skolgång och kunskapsutveckling. Intressant är då att 
se att Kim nämner relationen som både personlig och professionell. Jona beskriver 
trygghet som en viktig faktor medan Robin talar om personliga relationer. 
Förstelärare och elevgrupper är i detta fall också överens att lärarens privata liv bör 
hållas utanför klassrummets väggar, eftersom upplevelserna talar för att 
lärandemiljön påverkas av en lärare som ej är tillräckligt närvarande. Precis som 
Håkansson & Sundberg (2012) samt Nordänger(2010) beskriver behövs relationen 
vara fungerande men läraren behöver också ha fokus och tydlighet i sin roll, vilket 



31 
 

enligt samtliga respondenter kan påverkas av lärarens eventuella problem från det 
privata livet. Respondenterna är överens om att i klassrummet bör läraren släppa 
eventuella problem och fokusera på arbetsuppgiften eftersom påverkan på 
lärandemiljön kan vara ett faktum annars.  

5.3 Att skapa möjligheter och lust 

Förstelärarna påvisar att man trots försök att variera undervisningen inte lyckas nå 
varje elev. Erikssons (1999) resonemang att elevens intresse är beroende av lärarens 
eget intresse är ett resonemang som även förs av förstelärarna och läggs upp som en 
faktor som påverkar huruvida eleverna tar sig an uppgifterna. Elevgrupperna menar 
att det främst handlar om huruvida syftet och nyttan med uppgiften är motiverad och 
uppgiftsinstruktionen tydlig, begriplig och rimlig som är avgörande faktorer för 
huruvida en uppgift genomförs. Annat som påverkar är dagsformen på lärare och 
elev, lärarens ämneskompetens, förmåga att förmedla kunskap samt det fysiska 
rummets utformning. En av förstelärarna använder sig av IKT i syfte att nå sina 
elever, exempelvis Skype när eleven arbetar hemma för att hen inte kan, orkar eller 
vill ta sig till skolan.  

Elevgrupperna menar att motivation är viktigt för eleven i sin utveckling, och att 
motivationen skapas av helheten som analysen tidigare beskrivit, ett gott 
klassrumsklimat, goda relationer och att känna trygghet i klassrummet gör att 
motivationen är lättare att finna. Elevgrupperna är också överens om att uppgifterna 
behöver vara tydliga och varierande. Elevernas synpunkter finner grund i Hugos 
(2011) beskrivning om just betydelsen av att motivera eleverna genom att skapa 
meningsfulla lärandesituationer, dessa lärandesituationer behöver inneha uppgifter 
kopplade till verklighet och helhet och vara lyhörd för samhällets förändringar. 
Samtliga förstelärares erfarenhet visar att detta finns i deras arbetssätt även om 
arbetet med motivation inte nämns som ett särskilt arbete, utan snarare beskrivs av 
förstelärarna som en del i deras arbete i att individanpassa.  

Samtliga förstelärare diskuterar att individanpassning är betydelsefull, och bör tas 
hänsyn till i lärarens planering, och diskuterar i termer som att se alla elever, 
motivera och utveckla inspirerande skoluppgifter. Här påvisas återigen att 
elevgrupperna och förstelärarna anser och efterfrågar samma sak i lärarens uppgift, 
precis som Patrick, Kaplan & Ryan (2011) beskriver att läraren behöver erbjuda 
uppgifter som utmanar, intresserar och fyller en mening. Samtidigt så behöver 
uppgifterna enligt författarna (2011) och elevgrupperna vara anpassade på ett sådant 
sätt att eleverna förstår dem och har möjligheten att klara av dem, elevgrupperna 
efterfrågar också variation och alternativa arbetsmetoder. Resultatet påvisar att två 
av lärarna, Kim och Robin, utarbetat idéer och strategier för att individanpassa och 
variera skolarbetet med hjälp av IKT-verktyg och EPA-metoden. Det visar sig att 
förstelärarna medvetet försöker uppfylla det som elevgrupperna nämner som ett av 
lärarnas viktigaste arbetsuppgift, att göra uppgifter tydliga, konkretiserade och 
motiverade. Resultaten påvisar att eleverna och lärarna är överens om betydelsen av 
utformningen av uppgifter och lärarens planering.  

Tetler (2011) betonar skolans uppdrag att utveckla och stärka elevens positiva 
självbild, detta utifrån en idé att det inte är eleven som har problematik att ta sig förbi 
utan att det är miljö som inte är anpassad eller tillgänglig för varje elev. Anpassning 
av lärandemiljön kan exempelvis vara att använda sig av hjälpmedel såsom dator, 
vilket elevgrupperna och förstelärarna gör. Det kan även handla om anpassning vad 
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gäller talutrymmet, möjligheten att göra sin personliga röst hörd i undervisningen. 
En av förstelärarna använder sig av IKT-verktyg för att arbeta runt exempelvis 
talängslan. En annan förstelärare använder sig av EPA-metoden. Då ges elever som 
kanske inte vill uttala sig om sin egen åsikt möjlighet att uttala sig hur en klasskamrat 
tänkte i en fråga. En lärmiljö rymmer i de flesta fall elever med olika typer av 
inlärningssvårigheter, detta menar Tetler (2011) förutsätter specialpedagogisk 
kompetens hos undervisande lärare. Specialpedagogisk kompetens kan innebära i 
dessa fall att ha förmåga att skapa uppgifter som ställer rimliga krav gentemot 
elevens förutsättningar, förväntningar av sig själv i förhållande till kursplanens krav.  

5.4 Dialogens betydelse för lärandet 

Kim, en av förstelärarna menar att det är viktigt att det finns ett samspel och en rak 
och direkt dialog mellan läraren och undervisningsgruppen. I denna dialog förmedlas 
de förväntningar som de två parterna har för varandra. Att det är genom dialogen 
lärare får med sig eleverna vittnar förstelärarna och elevgrupperna. Gordons (2009) 
öppna ledarskap understryker detta. Läraren vänder konflikt till samarbete genom att 
vara lyssnande och medkännande samt visa intresse och engagemang för elevens och 
undervisningens utveckling. Lärarens ledarskap ska vara uppmuntrande, pådrivande 
och flexibelt. Elevgrupperna styrker detta komplexa uppdrag när de beskriver en 
yrkesskicklig lärare som en lärare med förmåga att förmedla lugn och humor samt 
allvar i situationer när det behövs. En bra lärare, menar eleverna och förstelärarna är 
en lärare som positionerar sig själv som ledare, ansvarar för och driver 
undervisningen framåt.  

Den minskade delaktigheten för elever att påverka sin studiesituation och i längden 
ha makt över sina studieresultat framförs av elevgrupperna. Det elevinflytande som 
efterfrågas är att få vara med och besluta i hur kunskap eller förmågor ska redovisas. 
Vetenskapsrådet (2008) hävdar att det är den traditionella samtalsstrukturen som 
används i interaktionen mellan elev och lärare, dvs. en fråga ställs av läraren till 
eleven, eleven svarar, läraren värderar/ utvärderar svaret eleven givit. Förstelärarna 
exemplifierar en sådan samtalsstruktur, men motsätter sig att denna struktur skulle 
vara den enda eller dominerande.  Rapportens poäng är att synliggöra två typer av 
lärandemiljöer, den ovan beskrivna lärarstyrda och en elevstyrd lärandemiljö i vilken 
eleverna väljer att arbeta med en uppgift eller inte.  Förstelärarna berättar att de som 
nyutbildade inte använde sig särskilt mycket av eleverna i arbetet med planering och 
genomförande av undervisning. I utvärderingsmomentet var det dock en självklarhet 
att eleverna skulle tycka till om det som vart bra och det som behövdes utvecklas.  De 
reflekterar över att detta berodde på en osäkerhet och oerfarenhet som nyutbildade.  
En av förstelärarna berättar om att de krav som ställs på eleverna även bör ställas på 
läraren, det ska vara ett jämlikt klassrumsklimat. Elevgrupperna diskuterar 
delaktigheten, möjligheten att påverka sin lärandesituation och lärandemiljö som 
grundläggande för huruvida min är bra eller inte. I vilken utsträckning eleven tillåts 
ifrågasätta, reflektera och utvärdera samt komma med tips till läraren påverkar i allra 
högsta grad hävdar de. Elevgrupperna är med och gör utvärderingar, men att vara 
ifrågasättande eller komma med tips till läraren har eleverna i elevgrupperna 
blandade känslor inför. Elevgruppernas resonemang styrks av Håkansson & 
Sundberg (2012) och Tetler (2011) som menar att eleven måste vara medveten om 
den egna studietekniken – inlärningsprocess, vanor och förmågor.  
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6. Diskussion, slutsatser, pedagogisk relevans och fortsatt 

forskning 

Detta avslutande avsnitt avser främst att belysa studiens relevans för det pedagogiska 
forskningsfältet. I avsnittet diskuteras även studiens resultat i förhållande till den 
metod och material den utgått från.  

6.1 Resultatdiskussion och slutsatser 

Syftet är att synliggöra förstelärares och elevers erfarenhet av den pedagogiska 
verksamheten i svensk grundskola och inriktar sig på att undersöka hur en god 
lärandemiljö ser ut och skapas av läraren. 

Sammantaget kan uttryckas att lärarens ansvar och kompetens är det som är det 
avgörande för att lärande ska ske. Lärarens förmåga att interagera, skapa relation och 
därefter motivation hos eleverna är beroende av lärarens sociala kompetens. De 
respondenter som deltagit i studien är samstämmiga när de beskriver den 
yrkesskickliga läraren som en lärare med pedagogisk kompetens. De egenskaper som 
elevgrupperna väger in i denna kompetens är förmåga att formulera rimliga och 
motiverade uppgifter samt en lärare som positionerar sig själv som ledare av 
undervisningen. Kontrasterande eftersöker eleverna även en lärare som lyssnar in 
önskemål från undervisningsgruppen, låter eleverna vara delaktiga och agerar 
flexibelt och spontant. Kim, en av förstelärarna menar att det är bra att lyssna på 
elevernas förslag, men hävdar att det är läraren som ska stå för beslutsfattandet som 
rör undervisningen eftersom läraren har en bättre överblick och större erfarenhet av 
hur god undervisning bedrivs än eleverna har. Dessutom är tiden begränsad, ämnen/ 
kurser ska slutföras och betygsättas. För Kim är det viktigt att betona lärarens roll 
som beslutsfattare i det som rör just undervisningen, det är annars en inte alltför 
otänkbar konsekvens att undervisningen blir elevstyrd och icke-effektiv. 
Elevgrupperna betonar att lärarens ämneskompetens är relevant för avgörandet 
huruvida hen anses vara yrkesskicklig eller inte. Deras förklaring att elevers 
motivation minskar eller avtar när lärarens ämneskompetens brister eller saknas 
styrks av en av förstelärarna.  

En tanke som väcks av detta är huruvida en god lärandemiljö handlar om att eleverna 
upplever att uppgiften är meningsfull eller om det är effektivitetsfaktorer, dvs. tid och 
krav i kursplanen som ska hinnas med som styr planeringen? God kvalitativ 
undervisning såsom Håkansson & Sundberg (2012) beskriver rymmer både 
målorientering vilket kanske skulle kunna tolkas som effektiv undervisning, samt 
meningsfullhet vilket skulle kunna liknas vid lust samt elevers delaktighet i 
utformning av undervisning. Är det så att en av de två delarna i definitionen bör ha 
större tonvikt i skolan? Är det så att kvalitativ undervisning är att föredra framför god 
undervisning? Elevgruppernas beskrivning av en bra lektion är när de förstått sin 
uppgift och slutfört den. En möjlig tolkning av detta är att eleverna anammat det tänk 
som lärarna förmedlar om att göra klart uppgifter. Frågan vi ställer oss är huruvida 
detta är ett gott lärande när uppgifterna är utformade, även på elevernas förfrågan 
kan tilläggas, på sådant vis att de kan göras klart. Kunskapsinhämtande och lärande 
som process verkar inte ha någon större prioritet i skolan idag, på agendan står 
istället effektivitet och måluppfyllelse vilket stöter på motsättningar i Hatties (2011) 
forskning om det synliga lärandet. Att synliggöra lärandet och de krav som ställs på 
undervisningen menar författaren har prestationshöjande verkan för elevens lärande, 
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men när den pedagogiska situationen präglas av kort om tid vilket elevgrupperna och 
förstelärarna påvisar finns kanske risk att undervisningen och elevernas lärande 
stagnerar.  

Utbildningsdepartementet (2012) menar att i lärarens yrkesskicklighet ingår god 
ämneskompetens, trots detta är elevgruppernas erfarenhet att lärare brister i eller 
saknar ämneskompetens. Denna upplevelse är inte oproblematisk att lyfta i denna 
studie. Hur kan det komma sig att elever möter lärare med bristande 
ämneskompetens när lärarutbildningen rymmer flera års studier inom de valda 
ämnesinriktningarna? En reflektion som väcks av detta är huruvida kraven för att 
examineras som lärare är för låga eller kanske rentav obefintliga? Är 
lärarutbildningen utformad för en annan verklighet än den som råder i dessa elevers 
gymnasieskola? Eller beror elevernas upplevelse på den aktuella samhällsdebatten 
där lärarens kompetens är den enda faktorn som tycks vara avgörande för elevers 
studieresultat? Förstelärarna och elevgrupperna styrker det den tidigare forskningen 
påvisar att läraren präglas av sina personliga egenskaper och erfarenheter. Just av 
denna anledning är det kanske en omöjlighet att finna de efterfrågade 
kompetenserna hos varje lärare. Läraryrkets framställning i media som ett 
lågstatusyrke är i behov av strategier att åtgärda denna framställning och upplevelse. 
Just därför är det möjligen inte tänkbart att bortse från att varje lärare ska inneha 
god ämneskompetens.  

I resultatet framkommer att förstelärarna ser yttre faktorer, såsom ombyggnationer, 
skolledningens inställning, elever med särskilda behov och lärarens privata liv som 
något som kan påverka lärandemiljö negativt. Dessa kan ses som faktorer som är 
svåra att påverka av den enskilda läraren, och kräver att läraren innehar 
professionalitet i sitt yrke för att hantera dessa påverkansfaktorer. Elevgrupperna 
väljer istället att se olika inre faktorer. Exempelvis fokuserar eleverna på att den 
enskilda läraren kan vara en påverkansfaktor för lärandemiljön. Detta är intressant 
att lyfta till reflektion, eftersom det visar att elevgrupperna reflekterar mindre på 
yttre faktorer och lägger större vikt på den enskilda läraren, och den inre miljön som 
avgörande faktor. Kanske är det vanligt att lärarna skapar hinder själva för skapandet 
av en god lärandemiljö, eftersom resultatet i studien påvisar att den egna reflektionen 
och utvärderingen ofta uteblir hos lärarna. Vad beror detta på? Precis som det 
framgår av Utbildningsdepartementets promemoria (2012) poängterar samtliga 
förstelärare i studien betydelsen av reflektion och utvärdering. Trots detta uteblir 
denna tredje och avslutande del av planeringen i lärarnas pedagogiska arbete. 
Förstelärarnas svar påvisar ingen direkt orsak till detta. Lärarnas arbetssituation 
diskuteras ofta i samhällsdebatter, och kanske är det just det som gör att den viktiga 
reflektionen inte är möjlig när arbetet kräver kreativitet och professionalitet i så 
många andra sammanhang. Elevgrupperna reflekterar ju trots allt även de över 
lärarnas komplexa arbetssituation.   

I samhällsdebatten förundras debattörerna över elevers låga studieresultat. 
Vetenskapsrådet (2008) förundras istället över att debattörerna inte ser förhållandet 
mellan det som sker i klassrummet och det som kommer ut ur klassrummet. En av 
förstelärarna menar att det ökande antalet elever i undervisningsgrupperna är en 
tänkbar orsak till de låga studieresultaten. Är det av brist på mod som skolvärldens 
forskare hävdar att undervisningsgruppens storlek inte har någon betydelse för 
elevernas studieresultat såsom exempelvis Hattie (2011) hävdar när debatten på 
skolan mellan lärare hävdar motsatsen? Är det än en gång effektivitets- och 
ekonomiargument som vägleder? 
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Elevgruppernas och förstelärarnas påvisande av beroendeförhållandet mellan 
motivation och relation tyder på medvetenhet om det forskning påvisar. Precis som 
Hattie (2011), Frelin (2012) och Hugo (2011) uttrycker kan en god relation ses som 
den grundläggande förutsättningen för att en lärandemiljö ska uppstå. Denna 
gemensamma tanke påvisas av förstelärarna och elevgrupperna som talar i termer av 
trygghet, lugn, humor och gränssättning. I dialogen uppstår relationen förtydligar 
Kim, en av förstelärarna och förklarar vidare att det i dialogen förmedlas 
förväntningar lärare och elev emellan samt att i återkopplingen synliggörs elevens 
lärande. 

6.2 Metoddiskussion 

Den metod och det material som studien utgått ifrån har påverkat de slutsatser 
studien framför. En kvalitativ ansats, som denna studie tar förutsätter medvetenhet 
om undersökningsledarens synliga och osynliga påverkanskraft. 
Undersökningsledaren fungerar som ytterligare ett mätinstrument utöver 
respondenternas informationsbidrag och den tidigare forskningen. 
Undersökningsledarens roll att tolka, sammanföra och presentera en bild av 
verkligheten är vi som åsyftar. Det är naturligt och rimligt att förvänta sig av en 
kvalitativ studie. Denscombes (2009) resonemang om intervjuareffekten är ett 
resonemang vi likaså vill föra. Den semistrukturerade intervjun, både de personliga 
intervjuerna med urvalsgruppen av förstelärare samt gruppintervjuerna med 
urvalsgrupperna av gymnasieelever har samtliga färgats av oss. Detta faktum är inte 
möjligt att frånkomma, men med medvetna strategier för att komma ifrån subjektiva 
slutsatser kan tänkas att de subjektiva slutsatserna blir färre. En sådan strategi som vi 
använt oss av är att båda undersökningsledare varit med när samtliga intervjuer 
genomförts. Som påpekats tidigare var båda undersökningsledare medverkande vid 
samtliga intervjuer. Den ena undersökningsledaren har fört intervjun och den andra 
lyssnat. Detta i syfte att de resultat och resonemang som framförs i studien så långt 
som möjligt ska vara objektiva.  

Samtalsklimatet och de erfarenheter, upplevelser samt resonemang som utgjort 
respondenternas informationsbidrag har möjligen påverkats av studiens 
urvalsmetod. Den påverkan detta val av icke-sannolikhetsurval som gjorts kan 
möjligen ha påverkat studiens slutsatser positivt. Intervjun får ett mer rikt och 
sanningsenligt innehåll, beskriver Denscombe (2009) av att respondenten och 
undersökningsledaren känner varandra samt att intervjun genomförs på en känd, 
trygg plats för respondenten. 

6.3 Pedagogisk relevans och fortsatt forskning 

Studiens fokus på förstelärarnas och elevernas erfarenhet av lärarens yrkesskicklighet 
och en god lärandemiljö motiveras främst av våra, forskningsledarnas eget intresse. 
Studien visar att läraren har en avgörande roll i uppgiften att skapa en god 
lärandemiljö. För oss som blivande lärare är det ovärderligt att få ta del av den 
erfarenhet och kunskap som finns. Vi och våra kurskamrater delges erfarenheter och 
upplevelser från människor som i skrivande stund verkar i skolan med ett beroende 
av en fungerande och god lärandemiljö i sin egna kunskaps- och yrkesutveckling. 
Studien ger oss möjlighet att förbereda oss på den verklighet vi kommer att möta. 
Den presenterar också ett perspektiv från både förstelärare och elever, något som ger 
oss tankeställare om vår framtida yrkesutövning. Ett ämne som absolut verkar inom 
det pedagogiska fältet. 
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En intressant fortsatt forskning vore att med utgångspunkt i de slutsatser denna 
studie presenterar, gällande förstelärares och elevers erfarenhet av yrkesskicklighet 
samt god undervisning, utarbeta en analysram av kvantitativ karaktär. Det vore 
värdefullt att genomföra en kvantitativ studie med ett syfte att synliggöra en bredare 
urvalsgrupps uppfattning och verksamhet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Missivbrev urvalsgrupp förstelärare 

HEJ!  
Linda Asplund Bergström och Natalie El-Hage här bakom skärmen. Vi är lärarstuderande på Mälardalens 

Högskola i Eskilstuna och skriver till dig eftersom vi gärna vill träffa dig för en intervju för vårt examensarbete. 

Att vi vill intervjua dig, beror på att du är verksam förstelärare i årskurs 7-9. Din erfarenhet av att bedriva 

undervisning är betydelsefull och vi önskar gärna ta del av den.  

Intervjun beräknas ta max 90 minuter Vi kommer samtala om vad som gör undervisning framgångsrik och bra – 

klassrumsklimat, motivation, lärarens roll och betydelse. Intervjun kommer att ljudinspelas. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt. Du kan när som du önskar välja att avbryta din medverkan. Ditt 

informationsbidrag kommer inte att användas i studien utan ditt samtycke till medverkan. Den information du 

vid intervjun delger oss nyttjas endast i forskningssyfte. All information behandlas varsamt och noga för att din 

identitet och person inte skall utlämnas eller kunna igenkännas av utomstående. 

Tack för din medverkan! 

Varma hälsningar Linda och Natalie – vi syns och hörs! 

     

              Jag samtycker till ovanstående villkor. 

…………….…………………………………………………………………………………….. 

 

Nedan hittar du kontaktuppgifter till oss samt vår handledare Bengt Nilsson.  

Linda Asplund Bergström   Natalie El-Hage 

0737-52 10 70     0707-39 76 97 

lad09001@student.mdh.se   nee09001@student.mdh.se  

 

Bengt Nilsson 

0732-68 75 13 

Bengt.nilsson@hig.se  
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mailto:Bengt.nilsson@hig.se
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Bilaga 2 – Missivbrev urvalsgrupp elevgrupp 

HEJ!  
Linda Asplund Bergström och Natalie El-Hage här bakom skärmen. Vi är lärarstuderande på Mälardalens 

Högskola i Eskilstuna och skriver till dig eftersom vi gärna vill träffa dig för en intervju för vårt examensarbete. 

Att vi vill intervjua dig, beror på att du genomgått svensk grundskola och har lång erfarenhet och kunskap av 

skolan som din arbetsplats.  

Intervjun beräknas ta max 60 minuter och kommer ske på din skola tillsammans med två klasskamrater till dig. 

Vi kommer samtala om vad som gör undervisning framgångsrik och bra – klassrumsklimat, motivation, lärarens 

roll och betydelse. Intervjun kommer att ljudinspelas. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt. Du kan när som du önskar välja att avbryta din medverkan. Ditt 

informationsbidrag kommer inte att användas i studien utan ditt samtycke till medverkan. Den information du 

vid intervjun delger oss nyttjas endast i forskningssyfte. All information behandlas varsamt och noga för att din 

identitet och person inte skall utlämnas eller kunna igenkännas av utomstående. 

Tack för din medverkan! 

Varma hälsningar Linda och Natalie – vi syns och hörs! 

     

              Jag samtycker till ovanstående villkor. 

…………….…………………………………………………………………………………….. 

 

Nedan hittar du kontaktuppgifter till oss samt vår handledare Bengt Nilsson.  

Linda Asplund Bergström   Natalie El-Hage 

0737-52 10 70     0707-39 76 97 

lad09001@student.mdh.se   nee09001@student.mdh.se  

 

Bengt Nilsson 

0732-68 75 13 

Bengt.nilsson@hig.se  
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Bilaga 3 – Intervjuguide urvalsgrupp förstelärare 

 

Kvalitativ undervisning i en god lärandemiljö- förstelärarens erfarenhet. 

Förstelärarens uppdrag 

 Hur många år har du varit verksam lärare?  

 Beskriv din yrkesutveckling från nyexaminerad lärare till din roll som 

förstelärare 

 Har din pedagogik förändrats något, om ja, hur? 

 Vad ser du för väsentliga skillnader från att ha varit nyexaminerad lärare till 

idag?  

 Vad är ditt uppdrag som förstelärare?  

 Beskriv din verklighet i förhållande till din vision av den pedagogiska 

situationen.  

 Vad betyder ordet yrkesskicklighet 

(Utbildningsdepartementet)/lärarskicklighet (Nordänger) för dig?  

 

Kvalitativ undervisning i en god lärandemiljö  

 Vad är kvalitativ god undervisning för dig? 

 Har du några tips att dela med dig av för hur du hanterar det tre faserna, 

planering, undervisning och utvärdering?  

 Hur ser god lärandemiljö ut enligt dig?  

 Hur gör du för att skapa en god lärandemiljö?  

 Vilka hinder finns det för att nå en god lärandemiljö i klassrummet?  

 Hur gör du för att förebygga eller hantera dessa hinder som kan uppstå för att 

en lärare ska kunna skapa en god lärandemiljö?  

 Hur skulle du sammanfatta de yttre och inre förutsättningarna för att skapa en 

god och utvecklande lärandemiljö?  

 Hur tycker du att klassrumsmiljön ska se ut? Känner du att du når den 

önskvärda klassrumsmiljön? Har du några praktiska tips att dela med dig av 

till nyblivna lärare för att skapa detta?  

 

Motivation 

 Ser du något samband mellan elevers motivation och en god lärandemiljö? Om 

ja, på vilket sätt?  

 Hur gör du för att få elever att arbeta med sina uppgifter?  

 Hur skapar du en bra atmosfär för lärande i klassrummet?  

 Vad gör du om du känner att du inte når fram till en elev? Oavsett om de är 

skoltrötta/passiva/frånvarande/omotiverade?  

 

Övrigt 

 Har du något mer att dela med dig av eller några fler tips att ge nyblivna 

lärare?  
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Bilaga 4 – Intervjuguide urvalsgrupp elevgrupp 

 

Elevers erfarenhet av den pedagogiska miljön och lärarens arbete. 

Läraren 

 Hur är en bra lärare? 

 Hur agerar en bra lärare?  

 

Lektionen 

 Vad händer på en bra lektion? Beskriv. 

 Vad ska läraren göra för att skapa en bra lektion? 

 Vad tror ni att det finns för hinder för läraren att skapa en bra lektion?  

 

Klassrummet 

 Hur vill ni ha klassrumsklimatet? 

 Hur är ett dåligt klassrumsklimat? 

 Hur tycker ni läraren ska agera om klassrumsklimatet är dåligt enligt er?  

 Har ni några tips att ge till lärarna för hur de ska agera under en lektion?  

 

Motivation 

 När känner ni er motiverade i skolan? 

 Vad ska läraren göra för att motivera er för skolarbetet? 

  

Övrigt 

 Har ni något annat ni skulle vilja tillägga eller har ni några fler tips att ge till 

nyblivna lärare?  
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Bilaga 5 - Begreppsförklaringar 

 Skype 

Ett program som möjliggör att genomföra kostnadsfria samtal till andra 
användare via internet.  

 (Skype. http://www.ne.se/lang/skype, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-16) 

 IKT 

Förkortning för informations- och kommunikationsteknik. I skolsammanhang 
innebär det att datorn används som ett hjälpmedel i undervisningen.  

(Datorstödd undervisning. http://www.ne.se/lang/datorstödd-undervisning, 
Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-16.) 

 Mentimeter 

Ett hjälpmedel där eleverna kan svara på frågor eller påstående i 
undervisningssammanhang via mobil eller dator, som sedan sammanställs för 
läraren.  

(https://www.mentimeter.com. Hämtad 2014-05-16)  

 Answergarden  

Ett hjälpmedel för läraren att fånga upp feedback från eleverna. Eleverna har 
möjlighet att rösta på förslag som presenteras automatiskt via Answergarden.  

(http://answergarden.ch/. Hämtad 2014-05-16) 

 Todaysmeet 

Ett program på internet som fungerar som ett hjälpmedel för att låta alla 
komma till tals när specifika frågor ska diskuteras i undervisningen. Eleverna 
medverkar via dator, surfplatta eller mobil i ett ”rum” på internet där alla får 
en chans att skriva sin synpunkt. 

(https://todaysmeet.com/about. Hämtad 2014-05-17) 

 EPA-metoden 

En undervisningsmetod som innebär att läraren inleder lektionen med att 
eleverna först arbetar enskilt med en uppgift, sedan i par för att ventilera och 
diskutera uppgiften för att sedan diskuteras i större grupp. Detta i syfte att låta 
alla elever få en chans att deltaga både genom egen reflektion och muntligt 
inför andra med stöd av sin klasskamrat.  (Kim, förstelärare, 
resultatredovisning).  

 

 

 

 

 

 

http://www.ne.se/lang/skype
https://www.mentimeter.com/
http://answergarden.ch/
https://todaysmeet.com/about
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Bilaga 6 – Ansvarsfördelning  

Denna bilaga presenterar ansvarsfördelningen mellan uppsatsförfattarna. 
Ansvarfördelningen har i huvudsak inneburit att uppsatsförfattarna gemensamt 
bearbetat alla de olika delarna i uppsatsen. Under rubrikerna inledning, tidigare 
forskning, metod och material, analys av insamlad data samt diskussioner, slutsatser, 
pedagogisk relevans och fortsatt forskning har arbetet skett genom en fördelning vart 
efter arbetet skridit fram, som avslutats med en gemensam bearbetning.  

Intervjuerna med försteläraren har Linda Bergström genomfört, med Natalie El-Hage 
som observatör, Linda har också transkriberat materialet och arbetat fram 
resultatredovisningen på förstelärarnas intervjuer. Intervjuerna med elevgrupperna 
har Natalie El-Hage genomfört, med Linda Bergström som observatör, Natalie har 
sedan genomfört arbetet med transkribering och resultatredovisningen på 
elevgruppernas intervjuer. Förutom denna arbetsfördelning har arbetet skett 
gemensamt, vilket inneburit att uppsatsförfattarna tillsammans träffats och arbetat 
med uppsatsen i sällskap.  

 

 


